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CDA, waar is uw geloof? 

Een van de meest indringende vragen van .Jezus. die in de bijbel staan is de vraag die 
Jezus ~telt. wanneer Hij met zijn discipelen op het meer vaart. de storm losbreekt. de 
boot dreigt te vergaan en de discipelen in hun angst voor de dood. Jezus die slaapt. 
smeken hem te redden door de stormen te gebieden te gaan liggen. 
Voordat Hij dat doet stelt Hij hen de vraag naar hun geloof. 

Als ik die vraag hier en nu voor het CDA 
herhaal. dan is dat omdat het CDA de 
partij-politieke problemen- best begrij
pelijk- primair probeert op te lossen via 
andere wegen dan het terug naar het af 
van de grondslag. Zonder iets te kort te 
willen doen aan de aanbevelingen van de 
onlangs in het CDA uitgebrachte rappor
ten' Appèl en Weerklank' (rapport over 
overtuiging en organisatie van het CDA) 
en het rapport ·van Verzorgingsstaat 
naar Verzorgingsmaatschappij'. raken 
deze de essentie van de problemen. die 
het CDA heeft m.i. niet. Natuurlijk is er 
in de jaren na de oprichting van het CDA 
een organisatorisch probleem en is het 
noodzakelijk daar aandacht aan te beste
den. Natuurlijk is er een probleem over 
de koers van de partij en de noodzaak 
accenten van de zeventiger jaren te gaan 
ombuigen. Allemaal dus goede zaken. 
Maar wij kunnen er ook niet omheen 
samen na te gaan hoe de relatie geloof en 
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politiek in het algemeen en voor het 
CDA in het bijzonder beleefd en beleden 
wordt. Aan een voortdurende bezinning 
is naar mijn overtuiging grote behoefte. 
Het gaat mij er daarbij heel nadrukkelijk 
niet om de grondslagdiscussie die bij de 
totstandkoming van het CDA zo centraal 
stond, weer opnieuw op te rakelen. 
Toen ging het in de eerste plaats om wat 
de grondslag van het CDA moest zijn en 
of niet-christenen lid van het CDA zou
den kunnen worden en zijn. Wij hebben 
die discussie afgesloten door als grond
slag voor het CDA vast te leggen. dat het 
CDA als toetsingspunt en basis aan
vaardt de bijbel, het gehele evangelie. 
Het tweede discussiepunt hebben wij at
gerond in het zogenaamde grondslagrap
port waar wij met elkaar hebben uitge
sproken. dat het CDA herkend wordt 
aan en samengebonden wordt door de 
politieke overtuiging. waarvan het hart
de kern - gevormd wordt door Gods 
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woord. Anders gezegd: de politieke 
overtuiging is het antwoord van het CDA 
op het appèl- als het goed is- het ons 
beroerende appèl, dat Gods woord ook 
in politieke zin op ons doet. Dat was de 
situatie bij de totstandkoming van het 
CDA. En wat kwam daarvan in de prak
tijk terecht? Want daar gaat het mij nu 
om. 
In de politieke overtuiging van het CDA 
in de tachtiger jaren, zou het CDA moe
ten aangeven waar het voor een partij 
met een C, die heenwijst naar Christus, 
om moet gaan en met name ook hoe men 
dat wil bereiken. Ik zou binnen de hoofd
vraag drie vragen willen onderscheiden: 
- Wat is de relatie tussen iemands geloof 

en de politiek? 
- Welke politieke overtuiging moet ken

merkend zijn voor het CDA? 
- Hoe bereiken we de doorwerking daar

van in onze politieke handel en 
wandel? 

Relatie geloof en politiek 
Ten tijde van de totstandkoming van het 
grondslagrapport werd de discussie niet 
beheerst door de velden die de relatie in 
de huidige tijd in belangrijke mate bepa
len. Hoe merkwaardig ook in de tijd 
waarin het er althans op lijkt, dat de 
kerken ook een politieke positie gaan 
kiezen: de kerken speelden bij de tot
standkoming van het rapport geen rol. 
Voor zover de Rooms-Katholieke Kerk 
en de Reformatorische Kerken een rol 
speelden was het in de zin van: kunnen 
we ooit nog een situatie verwachten, dat 
een verschillende stellingname der ker
ken (Mandement) tot een scheuring der 
geesten binnen het CDA leidt. We dach
ten toen niet aan een IKV en een ICTO 
en zagen gemeenschappelijk, de een 
meer de ander minder, het groeiende oe
cumenisch besef als een goede geestelijke 
achtergrond voor de politieke oecumene. 
Het samen één zijn had toen nog alle 
kleur en geur van het nieuwe. Nu zien we 
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andere beelden voor ons. Het positie ver
liezen van de kerken brengt onder meer 
verwarring der geesten teweeg buiten de 
kerk en een verharding der standpunten 
binnen de kerk. De kritische basisge
meente, die geloof en politiek tot syno
niemen wil smeden enerzijds, en de ge
meente die de kerk zoekt om in de een
heid van gelovigen zijn geloof te belijden 
anderzijds, staan lijnrecht tegenover el
kaar. Aan beide zijden vallen de gemeen
teleden af. De vraag aan de pastoor en 
predikant is: 'Zijt ge van het IKV of van 
het ICTO?' Hoe is het met 'uw' horizon
talisme of verticalisme? 
Het zal duidelijk zijn dat ik de eigen 
verantwoordelijkheid en plaats van de 
kerk en de politiek als enig begaanbare 
weg zie. In de praktijk heb ik, op beide 
erven bezig zijnde, nooit enige behoefte 
gevoeld om de lijn, die er tussen beide 
werkvelden ligt, te overschrijden. Waar
om moet ik zondags luisteren naar de 
relatie die de predikant voor zichzelf tus
sen zijn geloof en de politiek meent te 
moeten trekken. Waarom moet ik door 
de week verhalen aanhoren van politici, 
die mij méér inzicht geven in hun geloofs
leven dan in hun politieke stellingname. 
Het geloof dat het CDA in de politieke 
stellingname betrekt door middel van de 
politieke overtuiging, is niet exclusief 
voor de leden van het CDA. Exclusief 
voor het CDA is dat het CDA als partij 
de norm legt in het vlees geworden 
woord van God. Daarmede onderscheidt 
zich het CDA van al die andere partijen 
die voor hun stellingnamen direct grijpen 
naar de normen van deze wereld op soci
aal en maatschappelijk gebied. Het CDA 
is daarmede niet minder in de wereld, 
maar wel minder van de wereld. De 
CDA-norm vraagt een extra vertaling en 
toepassing naar de wereld van vandaag 
en morgen. 
Ik denk dat we meer moeten erkennen, 
dat het vertalen van de norm moeilijker 
en gevaarlijker wordt, voor zover die 
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'verder' weg ligt. Moeilijker, maar niet 
onmogelijk, kwetsbaarder, maar dat ligt 
in onze opdracht besloten, daar zullen we 
tegen moeten kunnen. Niet onmogelijk. 
mits aan één van de voorwaarden wordt 
voldaan. Als het CDA niet een mentali
teit heeft van het samen zoeken naar de 
waarden en normen van de bijbel in deze 
tijd, en bereid is daar veel energie in te 
steken, lukt het niet. Daarbij zal steeds 
het spanningsveld bestaan van het 
overbruggen van de afstand van Gods 
woord naar 'de wereld'. Hier ligt de 
grootste opgave voor het CDA, nu de 
eerste roes van het samenzijn voorbij is! 
Het gaat mij daarbij niet om de majori
teit maar om de autoriteit! Deze discussie 
heeft niet direct te maken met de gunsti
ge of ongunstige verkiezingsprognoses en 
uitslagen. 

Welke politieke overtuiging moet voor het 
CDA kenmerkend zijn? 
In het verlengde van het voorgaande ligt 
de zware last van het helder formuleren 
van de uitgangspunten. 
In de Commissie 'Grondslag en politiek' 
hieldAalders ons voor., dat er maar wei
nig harde eensluidende uitspraken uit de 
bijbel vallen te distilleren. Het vervolgen 
van de Joden en het discrimineren van 
rassen, zijn duidelijke voorbeelden van 
eensluidendheid. Over de plaatsing van 
kernraketten heerst verdeeldheid ( overi
gens ook in de PvdA zijn de meningen 
duidelijk verdeeld!). Bij het CDA trek
ken we echter heel oneerbiedig gezegd. 
de grote Joker uit de zak. We slaan el
kaar met Gods woord om de oren. We 
kunnen alle mogelijke organisatorische 
maatregelen treffen, maar als het CDA 
niet bereid is samen 'eigen' uitspraken te 
doen, dan valt daar niets aan te doen. 
Het CDA verlaten, omdat de politieke 
overtuiging te veel in de richting van de 
PvdA gaat of te veel in de richting van de 
VVD, is eveneens een liefhebberij voor 
het CDA. (En dan vooral dit via de pers 
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mededelen.) Weet u waar dat op lijkt? 
We hebben een maaltijd bereid, maar 
vóór die te gaan eten kijken we eerst naar 
de maaltijd van de buren. Als die beter 
ruikt, schuiven we daaraan. Als niet 
wordt aanvaard dat Gods Woord en Ge
bod ons uitnodigt tot luisteren, overtui
gen en overtuigd worden, als niet aan
vaard wordt dat Gods woord geen dubbel< 
bodem heeft, dan houdt het CDA op te 
bestaan. 
Een programma van uitgangspunten 
hoort de basis-vertaling te zijn van ons 
antwoord op Gods woord. Misschien 
moet meer dan tot nog toe is gedaan, 
worden aangegeven waar de partij wel en 
waar de partij geen ruimte laat voor an
dere opvattingen. 
Dat betekent niet dat. daar waar we el
kaar de ruimte laten. van de partijlijn, 
verwoord in het programma van uit
gangspunten. af te wijken, dit moet lei
den tot een versplinterd optreden. Het 
betekent wel dat we alle aandacht moe
ten schenken aan nadere discussie en ge
meenschappelijke invulling op grond van 
de actualiteit van het ogenblik. 

Hoe bereiken we de doorwerking daarvan 
in onze politieke handel en wandel? 
Zonder de zedenmeester te willen uit
hangen meen ik dat in de eerste plaats 
onze persoon en onze uitdragingen iets 
van de keus van het uitgangspunt moeten 
uitstralen. CDA-leden moeten niet pro
beren beter te zijn. maar wel anders. Iets 
meer ....... iets minder ...... en vult u dat 
voor u zelf maar in. leder weet wat zijn of 
haar zwakke punten zijn. 
In de tweede plaats moeten we ons her
kenbaar opstellen in onze stellingnamen. 
Overdaad van gelovige vcrhalen schaadt. 
maar we hoeven ook niet het licht onder 
de korenmaat te plaatsen. 
In de derde plaats moeten al onze rap
porten en uitspraken een verantwoording 
naar de kernpunten van het uitgangspunt 
bevatten. De CDA-kernpunten zijn ge-
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rechtigheid, rentmeesterschap, verant
woordelijkheid, macht is dienen, hoop en 
liefde. Op basis hiervan moet steeds de 
'nieuwe zwakke' worden gezocht en ge
steund. De moed en het vertrouwen 
nieuwe wegen in te gaan, zou sterker 
ontwikkeld moeten worden. 
In de vierde plaats: kiezen voor het CDA 
is geen afgeleide van het kiezen op een 
andere partij. Het is geen negatieve, 
maar een positieve daad. 
In de vijfde plaats (zie één) vraagt het 
CDA van zijn leden dat zij niet zichzelf 
maar de naaste zoeken. (Ook niet een 
sterk ontwikkelde eigenschap in onze ge
lederen als we de kranten willen ge
loven.) 
In de zesde plaats moeten we bereid zijn 
onze zwakheden te tonen en die niet op 
allerlei manieren toedekken en wegfrom
melen. 
In de zevende en laatste plaats wil ieder 
lid van het CDA bij voortduring beseffen 
dat ook het politieke werk in het heldere 
licht staat van de kritiek van het vol
maakte werk. Dat geeft het werk der 
mensen een relativiteit die bevrijdend 
kan werken, ook in hoogst ernstige mo
menten. 

Ik begon deze bijdrage aan de menings
vorming met de vraag: 'Waar is het ge
loof van het CDA?' 
Deze vraag had de bedoeling aan te ge
ven hoe essentieel voor het CDA het 
antwoord is op deze vraag. Ik schaar mij 
bewust hierbij niet in de rij van hen die 
naar het pragmatisme neigen. Voor mij is 
het CDA dat zich niet opstelt met deze 
vraag voortdurend voor ogen, geen CDA 
meer. Het CDA- uit het samengaan van 
drie partijen met een heel eigen traditie 
op dit gebied ontstaan- moet een eigen 
mentaliteit en signatuur ontwikkelen die 
niet is de grootste gemene deler van de 
drie. Dat is onze opgave- nog steeds- en 
naar blijkt zijn we daar nog niet in ge
slaagd. 
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Ik ben als de stuurman aan de wal. Deze 
vraag mag niet opgevat worden als twijfel 
in de leiding van fractie en partij. Ik ben 
mij van hun moeilijke positie bewust. 
Deze vraag mag wel opgevat worden als 
een oproep aan allen die verantwoorde
lijkheid dragen in en voor het CDA om 
de relatie geloof en politiek gezamenlijk 
in de eerste plaats te leggen, maar daarna 
ook uit te dragen. 
Een geloofsvraag als deze houdt naast de 
bestraffing ook de bemoediging in. De 
bemoediging van het weer nieuwe, krach
ten putten als je met elkaar tot de orde 
wordt geroepen. En als het goed is wor
den we niet alleen door onze vijanden 
maar ook door onze vrienden voort
durend herinnerd aan onze 'komaf'. 

Het CDA geeft er in de beide genoemde 
rapporten blijk van dat het een herbezin
ning noodzakelijk acht. Of de genoemde 
rapporten ver genoeg en diep genoeg 
gaan, zal men in het CDA in de komende 
tijd samen moeten uitmaken. Waar het 
over gaat is de vraag: 'Hoe de bemanning 
van het CDA-schip de koers moet uitzet
ten en wat de koers is'. 
Het kompas, de bemanning en de op
dracht zijn bekend. De organisatie kan 
daarop worden aangepast. Met dit gege
ven moet samen de koers van de tachtiger 
jaren worden uitgezet. Als het schip geen 
koers heeft of geen vaste koers vaart. ligt 
dat aan ons alleen! Waar een wil is, is een 
weg ...... 'Op hoop van zegen!' 


