z

Het is CDA-verkiezingsprogramma 'Samen Ieven doe je niet aileen'

w

is sympathiek, maar op geen enkele manier onderscheidend als ideologie. Oat zou wei moeten, anders wordt het CDA een 066 zonder het zelf te weten. De vier uitgangspunten zijn daarvoor op

z

zichzelf onvoldoende. Het CDA zou een band moeten leggen tussen een bepaalde religie en politiek. Het CDA moet kiezen.
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Jmcn Ieven doc jc nict ollccn',

modcrnc tcrmcn. Som<, i' de lJJI mij

luidt de tJtcl viln hct conccpt-

zeit'> ieh tc popubir Fr wordt gc<,pro-

S

v~rkiczing~progranlnla van h~t

kcn van "puhlieke ruimtc" en "vee\ hiln-

C\)/\ I'J'lB-2002. Per dclinitte

den" die Jiln hct hcd moctcn. 1\bor

wtlar, zou n1en nuchtcr kunncn ant-

mi">chten i'> dot politick JilemJJI op-

woordcn. tvbJr de titcl mJg dan- lct-

portuun. lk bn dot niet hcoordclcn

tcrlijk gcnon1cn- ccn oor-

Hct i<; ook ecn tilmelijk

verdovendc

gedetJillccrd progrJmmil,

vJnze\t<,prckcndhcid vcr-

terwi)i hct vcrhaal door

woordcn,

enkelc

dczc

i'

mi'>-

centrale

notie'>

\Vordt gcdragcn.

<,chicn loch wei goed gckozen. Er komt in iedcr

Kee<, Klop i'> over het pro-

gcvJI duidelijk in tot ui-

granlnla cnthou'lla~t. 1 Her

ting \voaronl hct gaat voor

C:D/\ ondcr<,cheidt zich,

hct C:Dk om '>ilmcnlcvctl
en <,amenlcving. Nict de

mcent hii, door "rodicJJI
chri'>len-denwcrJti,ch

<,\Jilt,

zijn"

niet het

individu,

mailr de <,Jmenlcving. Dat
lijkt

hct

centrJic

aan-

Dat

wil

te

zcggen,

"door helcmaill utt te gililll

Projdr P13. C/itetn

van de eigcn uitgang'>pun-

docht,punt. Enkelc jJren geledcn wcrd

ten gcrechtighcid, ge<,preide vcrJnt-

hinnen het C:DA vee\ ge<,prokcn over

woordclijkhcid, rentmee<,lcr<,chilp en

"middcnvcld" ot "intcrmediairc <,tructu-

-,o\idaritci( l)czc vier uitgang..,puntcn

rcn'. Die lijken nu piJJt<; tc hehhcn ge-

worden ontwtkkeld tcgcn de achter-

mJakt voor "de '"menleving"- olthan'>,

grond van hct zogcnazundc "gcnlccn-

"\' hct centrale uitgJng<;punt.

'chilp'>cknken"'

Hct lijkt ccn goed en moedig pro-

Nadat hct vcrkiczing'iprogran1n1a van

grilmma. Hct twinkclt en rinkelt Viln de

de

VVD bekcnd i'> gcworclen, comtil-
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tccrt Klop in zijn column van 21 okto-

nen en van de ver<,terking van de band

hcr jong<;r\cdcn dat cr nu ccht ict<, tc

tu<,<,en kiezer en gekozene'. Men wil

kiczcn valt. 1 \)at \ijkt jui'>l 1\\aar hct is

ccn vcrstcrking van hct systcen1 van de

even de vraag of dat 'kiczcn' hctrckking

rcprcscntalicvc democratic door de vcr-

hecft op vcr<,chillcndc idcologi'>chc uit-

stcrking van de democratische cultuur.

gang<,punten dan wei op hct vee\ min-

Dat vraagl politici en bc'>luurdcr'> die

dcr intcrc<,<,antc prohlcring<,punt van

bereid zijn het dehat over politiekc

ccn hcctJC mccr of ccn hcctJC mindcr

\VUarden en orientatics uan tc gJ.an,

<,ociaal 1\ kn kan hct ook a\<, volgt lor-

open te <,laan voor inbrcng van burger<,

m

mulcrcn, prc<,cntccrt hct CDA hicrmce

en hun organisatie'> en bereid te zijn

z

cen programma dat op hct gchicd van

verantwoording

at

te lcggcn en in con~

de grond,\agen of hct terrein van de

tact lee blijvcn mel dcgcncn die hen al-

ideologic

vaardigcn.

ccn

duidclijkc

markcring

hicdt ten aanzicn van andere partijcnc

Hoe kan het CDA zich
profileren?

Dit klinkt natuurlijk gocd

Fr zullen

niet vee! mcmen ziJ11 die zich daarte-

m

gen willen verzetten. Toch zou ik dric

z

hcz\varcn in ovcrwcging willcn gcvcn.

Laot ik tcr hcantvv'oording van die vrllug

Het eer<,tc i-, dat het nict <,pectaculair is

de nuan1 van de partij al~ uitgang~punt

en daardom niet profilercnd Ook ik

ncmcn. Her C:J)i\ ncht zich tot de

hen hct met a\\c, wat hier <,taat ecm, en

burger met ecn /\ppcl, ccn Chri'>tcn

dar is vanuit het oogpunt van prohlc-

\)cmocrati'>ch /\ppi:l om prccic'> tc

ZIJ!l.

ring een punt dat te denkcn moct ge-

Hoc vindcn we dit in hct programma

vcn.

tcrug~

Ten lwecde 1s hct gc'>telde een bceljc
vaag en de werkelijkc hete hangijzcr<,

I )clllocril tic

wordcn niet aangc<;ncdcn. len echt

Rcgclmatig vindt men
grt~nlllltl vcnvijzingcn

in

hct

pro-

standpunt zou het zijn, wannecr het

nLJ.ar 'dcn1ocrJ-

C:DA zou '>tcllcn dat zcif'>tandigc hc-

t1'>ch' of ict'> de~t daaraan verwe~nt is. i'o

'-Jtuur~organcn ccn hcdrciging vorn1cn

houdt men ecn plcidooi voor her 'de-

voor de repre<,cntaticve democratic. Ot

nwcrati'>chc puhlickc dchat' Ook acht

dat hct Openhaar l\1inistcric onder

men hct ccn gcvaar dat de ovcrhcid

<,trenge controlc van de mini'>ter en du,

taken op al'>land zct door cxtcrnc vcr-

de volkwertcgcnwoordiging dicnt tc

zc\f<,tandiging (zc\f,tandigc hc'>luur<,-

opercrcn

organcnJ ot interne vcrzcltqandiging

niet aileen JUist, maar ook ccht ondcr-

(agcnt'>chappcni. \)atkan voorkomcn,

'>Lhcidcnd.

Bcidc stellingcn lijkcn mij

maar dan moct de ovcrhc1d wei heel

Het derde punt hedt hctrekking op de

du1dcliJk ziJ11 over de doc\<,tcl\ingcn en

interne cohcrentie van hct programma.

de \vcrkwijzc, zcgt hct progran1111a. ~

Hct C\)A-programma wil

"Voort<, moctcn de mini'>tcriclc hc-

en de <,amcnlcving centraal stcllcn

vocgdhcdcn op hct gchicd van toczicht

(en de <;taat mcer up al'>tand plaat-

gocd gcrcgcld zijn, n1cdc gczicn de

scni,

vcrantwoording in de richting van hct

en de rcprcscntaticve democratic

parlcmcnt"' In dit kadcr moct men ook

vcr<;lerkcn.

het plc1doo1 zien voor 'vcr<,tcrking van

:Zijn die twcc nict <,trijdig mel clbar'

de rol

Dat in icdcr gcval cen <;panning be'>laal,

Vtln
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vcrtcgcn\voordigcndc orga-

z

({olo A\<ire us Pctm)

hlijkt daan11t dat men een rcpre'>enta-

opstanding.r' Kiln men zich diln nog

tievc democriltie ver'>tcrkt door reprc-

'christclijk'

<,cntilticvc orgilnen ( hct pilrkment I een

vrailg i'> niltuurhjk: is dilt relevant" 1\ \oct

noemcn"

christelijkc

Fen

volgende

<;terke posilic te gcven tegenovcr het

men

kilhinel en het bhinel cen <;tcrke po'>i-

'>chri)vcn om lid te worden van het

heginselcn

onder-

tic te gcvcn tcgcnovcr de vicrdc n1acht

CDA" Over de vraag of hct C:DA ecn

(amhtenaren). Dilt vooronderstclt ech-

chri-,tclijke parti) i'>, werd nog in I 9')2

tcr cen zekerc mate viln centrilli-,atic,

ccn dhcU<..,'-;ic gcvocrd. In ccn intcrvic\v

van versterking van de macht van de

zei de toenmillige pMtijvoorzitter Viln

!ccntrille) stilat

Vclzcn "Het CDA is ccn parti) 'gcJnspirecrd door' tvlaar het CDA i'> gccn

Clnistelijk

christclijke parti) "c Van Vclzcn re-

Sympathick, ll1ililr erg profilcrcnd op

agccrdc cbarn1cc op ccn voor'ltcl van

het terrem viln democriltic lijkt mij het

cen partijcommi-,,ic onder Ieiding van

progrilml11il du-, niet. f\hilr niemilnd zill

Dectmiln die de toching ililn de heiligc

vcrwachten dat het CDA zich op de'[)'

Schrift- ook voor niet-chri'>lcnen- tot

profilccrt, kan men ilntwoorden. Hct

de kern van de politieke ovcrtuiging

klilssicke punt i-, de 'C Die 'C is ( tc-

wilde maken. "De hijhcl is gccn poli-

gcnwoordigl cen ililnzicnlijk prohlcem.

tieke encyclopedic", steldc Van Velzen

Dilt verschillcn tussen katholiekcn en

daarop. De uiteinclcll)ke compromi<;-

protc<;tanten zich nict diencn uit te

tebt i-, nu: "In ilntwoord op de oprocp

kri'>tillli-,crcn <;prcekt voor zich. Chri<;-

van de l:lijhel krijgt de politiekc overtui-

tcli)k moct zijn: algcmcen chri'>telijk

ging van het CDA gcstillte'

Mailr hoe diln vcrdcr~ Wilt i'> 'chri'>te-

Trouw, \vaaraan ik dczc gcgcvcn'l ont-

ll)k' tcgcnwoordig~ Wilarin moet men

lecn, '>preekt viln cen 'compromistebt'

gelovcn om zich 'chri'>tcn' te kunncn

Maar het i'> in zovcrrc cen kwct,hilM

nocmen" Dominee Ter Linden gclooft

compromis dilt de tcbt vragcn hll)ft

illlcen in mctilfori-,che zin in de wcdcr-

oprocpen. Ook joden en mmlim'> ziJn

( IJV
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lid van het CDA geworden ]., dat te-

'>cala van rcligiositeit tot haar tcrrein

rcchtc AI, dat hct gcval i<;, zou men het

kunncn rekenen. Aile bestaande god'>-

C:DA mi"chien het T[)A moeten noe-

dicn~tcn zijn al rcligicu':. gctint, n1aar

men:

daarhij komen dan ook nog ecn aantal

het

The.l\ti<;ch

Ucnwcratisch

Appel lmmcr<; thd,me, hct geloof in

vrijzinnige,

hct hcstaan van een god met cen he-

richtingen.

niet-kerkelijke religieuze

paalde geaardheid ( wat hct vcrantwoord maakt om Zijn naam met cen
hootdlctter tc schriJven), i-; wat chnstenen,

Joden

en

mo<;lims vcrhindt.

Het religieuslevensbeschouwelijkdemocra tisch -a ppe I

Wannecr het CDA zich als TDA zou

Toch is ook dat niet de richting dic het

gaan profilcren, zou dat een interessant

C:DA blijkens hct programma wil im-

onder<;cheid oplcveren met andersden-

laan. De richting die wordt ingcslagen

kenden. Het TDA zou dan de Jood<;-

i-.- als ik het goed zie- een RLUA een

z

christeliJke-islamiti'>chc erlcnis als uit-

rei igieus-leven.,Jw.,chouwel ij k -democra-

m

de

tisch-appi:l. Het programma zoals dat

z

waarden die daann be,!oten liggen als

nu voorligt, is eigcnli1k mecr ecn pro-

Lcitqc<tinr hantcrcn. De oproep van de

gramma in de gecst van rahhijn Socten-

gang...,punt

n1octcn

ncn1cn

en

bijhel is reeds wat chri'>tenen en jodcn

dorp die de overeenkomst tussen aile

vcrhindt, de koran zou daaraan aileen

'levensbe.,chouwelijken' bcnadrukt, dan

nog n1octcn worden tocgcvocgd.

een progran1n1Z1 in de gcc')t van rahhijn

Toch i<; dat niet wat een recent jood<;

van de Kamp dic de ovcreenkomst tus-

lid van het C:DA rahbijn l.ody ll. van

sen aile 'religieuzen' accentueert.

de Kamp, voor ogcn stond om toe te

lk zal uitleggen wat ik bedocl. Leest

trcden.' Hij had het volgende motiel

men het programma van het C:UA dan

"Toen ik hoorde dat de liheralc rabbijn

hlijkt hct telkcns tc gaan om het belang

Soetendorp '>trceft naar de omvorming

van waarden en normen die op de ccn

van de Raad van Kerken in een raad

of andere manicr in cen levensheschou-

waarin allcrlci leven-,be-,chnuwingen,

welijke en religieuze context geplaat<;t

zoa!<; ook het humanistisch verbond,

moeten worden. Aangezien 'lcvcnsbe-

welkom zijrl, wilde ik het belang van de

schnuwing' ook een seculiere levensbe-

religieuze dimen.,ic onderstrepen. Niet

schouwing kan zijn, typeert het pro-

dat ik aile principes van het evangeli.,ch

gramma dat nu voorligt de politick van

chri<;tendom ondcr,chrijf Maar ik vind

het CDA dus niet a is religieus, maar a!-.

wei dat de principes die ook in hct

'ingehed' in een levensbeschouwelijk

Jood<;e dec! van de bijhel van belang

kader ('levensbeschouwclijk' in de ruim-

zijn, in de politiek cen rol moeten spe-

ste zin van het woord, omvattend

lcnn'; Let op de woorden: "het belang

zowel religie als ook seculiere levensbc-

van de religieuze dimensie onderstre-

schouwing). Het cnige waar het pro-

pen". Lody van de Kamp gaat het ken-

gramma du-, af-,tand van neemt, is van

nelijk niet om wat christenen, joden en

lcvcnsbeschouwclijk nihili-,me of van

moslims gemeenschappelijk hcbhen,

postmoderni-.me, van de stelling dat

maar om icb nog breders: de religieuze

men waarden en normen kan hoog

dimensie. Zou dat een optie zijnc Het

houdcn zonder deze in een of ander

CDA al-. RDA: Rcligieus Dcmocratisch

breder kader te plaatsen. 10

Appel) Het CDA zou dan hct gchcle

Ontwikkelt het CDA zich tot RLDAc

CI)V
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Wat daarop wijst, is de sterke accenlu-

het mcest wemt tc prolileren. Dat bn.

ering van pluriformiteit van levembc-

Het is inderdaad JUist dat op cnkcle

schouwingcn zondcr dat cen voorkcur

plaatscn hct evangelicals inspiratichron

voor

voor bepaalde waarden wordt opge-

ccn

die

lcvcnsheschouwingen

voerd. Er wordl gesprokcn van "wegcn,

wordt uitgcsprokcn

die zijn ingcgcven door de inspirercnde

z

ff-
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waarden die in het goede nieuws van

Pluriformiteit
Nict zozeer de 'collllll!llliloriilll\' vormen

het Fvangelic vcrval zijn"'" En welke

de patroonheiligen van 'Samen Ieven

waarden zouden dat dan zijnc

doc je nict aileen', maar Isaiah llerlin,

Het ideaal dat ieder mens uniek is,

zo lijkt het wanneer men de overvloc-

van on<,chathare waarde en cen roe-

dige verwijzingcn naar pluriformiteit
leest. 11 Zelfs hij de 'artistieke vcrfraai-

en de wneld om zich hcen,

ing

hct ideaal dat menscn hood'>chap

en

inrichting van

de

puhlieke

ping heeft voor zijn of haar naastc

ruimtc' evcnals in de 'architectuur van

hchhen aan clkaar en aileen <,amen

overhcidsgchouwcn dicncn de waardcn

met andcren cen zinvol Ieven kun-

en normen, die aan de plurale samcnle-

ncn leidcn

ving ten grond-;\ag liggcn, tot uitdruk-

het Jdcaal dat de ovcrheid - en du<,

king te komen' 1' Verdcr staan ook in

de politick - dicn<,thaar is aan die

het sporthcleid en hct verenigingsleven

waarhcid en die roeping van men-

'het plurilorme aanhod' ccntraal.'' Wat

<..,cn.-~

1

het CDA ook wil stimuleren is 'dat er
een pluriformiteit van jongercnorgani-

Llit deze waarden wordt weer ccn an-

saties hlijft heslaan' " Ln tevens is van

dere waarde, in het hi1zonder ccn so-

be lang het 'plurale onderwijs-, omroep-

cialc waarde, afgelcid

en pcrsheleid'" ol 'plurilorm mcdia-

son1cnlcving a\<.; Cl'll gchccl van gc-

Namelijk

de

aanbod' "' Ook wordt ecn pleidooJ ge-

mecn<,chappen, waarin men<,en samen

houden voor 'gcestelijkc stromingen' als

vormgcvcn aan hun tockomsl; in on-

vak, 1mmers daarmee verwcrft men in-

dcrlingc hctrokkenhcid en vcrantwoor-

zicht 'in de diverse religicuze en levens-

delijkheid

hcschouwclijkc t1·aditics' ,-

losse

Voortdurend rocit hct C:DA op in sa-

markt en ovcrheid, wordt ten over-

menhang mel de andere dcnomina-

vlocde

ties.15 "J)e kerken en genoolschappcn

mooi, maar heclt hct iets met evangelic

op gcestelijkc grondslag dienen van-

te makenc Kan hier niet dczcllde vraag

wegc hun specilieke hijdragc aan hct

worden gesteld die men ook kan stellcn

gcsprck over waardcn norn1cn en nlaat-

ten aanzicn van de vier principc-, waar-

schappcll)ke samenhang een cigen rol

van Klop mecnt dat hct gaat om 'eigcn'

De <,Jmcnlcving is geen

verzamciing
opgcmcrkt.

individucn
Dat

i'>

rond

allcmaal

in hct puhlieke hc<,tcl tc hlijvcn spc-

uitgang'>JXlntcn' Willcm llrccdvcld vcr-

lenl'

woordt dit punt al'> volgt

i'J

In

zijn

Program van Llitgang...,puntcn vcrwij...,t

Of toch het evangelie?

hct C:DA naar nohelc waardcn al<, soli-

Nu zal men zcggen dat voorkeur voor

daritcit,

pluriformiteit wcliswaar ondcrdccl is

schap en ge<,preidc vcrantwoordeli)k-

gcrechtighcid,

rcntmeestcr-

van hct Cl )A-verkiczingsprogramma,

hcid, "waar ecn Jood. ccn moslim, ol

maar nict het punt waarop men zich

cen hindoe cvenmin als ccn chri<,tcn

< llV 11

'!~

hczwaar tcgen bn hchhen"." lndcr-

wcdcrzijd<> re<,pcct en bcrcidhcid tot

7'

daad, en laat ik nog ict<, verdcr gaan.

dialoog

wat

)>

7:ou een diiJCilt hczwaar hehhen tegcn

Ncclerlandcr<, vcrhindt"

Op ccn an-

d1e waardcn~ Aileen het 'rcntmcc'>tcr-

z

dere plaats wordt ook ccn verwoording

'chap' vormt hicr een belcmmering.

gegcven aan de 'Ncdcrland<;e identitcit'

i'>

gelijk

burgcr,chap

Trouwen'> nict aileen voor de athc.J\t,

,\kn schrijlt dar dcze idenlilcit i<, gc-

maar ook voor de hindo6-,t. l.aat ik mij

<,tempeld door:

-l
-l
m

heperkcn tot de athd<,t Een ath6<>t kan

gclool en lcvcn-,hc-;chouwing;

nict<, met het concept 'rcntmec<,ter-

vrijhcicl-;zin,

m

'>chap'. omdat hi) niet geloolt dat de

gel ijkbcrcchtiging,

z

Crotc Rcntmcc'>ter hc-,taat. Dat wilna-

vcrdraagzaamhcid ten opzichtc van

tuurliJk nict zeggen dat ccn athd<,t van
n1cning i..,

dot n1cn de aardc llldg vcrnic-

mindcrheden;
openhcid voor impu]<,en van over de

(I

tigcn, maar hij zal wei andere vocahula-

grcn~;

ria nHlcten vindcn om zijn zorg voor de

ecn stcrkc inrcrnationale oricnta-

wcrcld tc vcrwoordc11. llijvoorbccld: de

Dczc laar'>te identiteit hedr ook 'uirer-

gcnLTJtic-,, de rcchtcn van andcn_·n, rc-

lijkc kcnmcrken'

'>JlCCt voor hct Ieven, de rcchten van

programma: rcchh'>laal, rc-;pcct voor

plantcn en dicren dc,nood-,, maar in ic-

mcllsenrcchtcn, democratic, con<,titu-

I harvan nocmt her

dcr gcval i'> cen hcrocp op cc11 <,chep-

tionclc monarchie, ondcrncmcr-,chap,

pcr dic de aarde aan 111Cil'.Cil vcrpacht

'>ocialc marktcconomic,

zou hchbe11 uitgc-,lotcn. Uok kan een

ccn plurilorm particulicr in1tiatid lwc-

athd<,t nooit ecn pkidooi houden om

dcrom 'plurilorm': I'Cl. de Ncderlanchc

de rcchtcn van de men<, aan te vullcn

en de Fric'>e taal en hct buitcnland-, he-

met cc11 'CJ,drtn for the Jlrc'm"lliou of the

kid.''

ruimtc voor

Crcdtion'. zoal-, hct (])A-programma

Hct " - opnieuw - '>ymparhick, maar

doct.

op gccn enkek manicr ondcrscheidcnd

Algez1en va11 dat cnc punt van hct rcnl-

a]<, ideologic. J'-.1oel dat dan. zal men

mcc'>llT'>Lh<lp, prolikcrt hct C:DA zich

vragcnc lk denk hct wei, want andcr<,

op loutcr '>eculicrc waardcn. Hct cnig

zou het C:DA een D66 worden zonder

ondcr,chcidcndc ],,kt te zijn dat die

her zelf le willcn wcten. Voor het 'radi-

waardcn 111 verhancl worden gchracht

caal chri<,tcn-democrati<,ch

111ct cc11 rcl1gic ol ccn lcvcn<;bc-;chou-

Klop zijn de vier uitgang<,puntcn van

wing, maar wclkc lcvcn-,hc<,chouwing-

gcrcchtigheid, gc<,prcidc vcrantwoor-

dztarvan

delijkhcid, rcntmcc'>ter<,chap en -;olida-

vcrdcr

nict-.. gczcgd.

zijn' van

rireit op zichzcll onvoldoendc. lk dcnk

De Nederlandse identiteit

dat het C:DA icls moct ihliJvcn) doen

Fr i-, -,lccht'> ccn concuJTCJll voor rcligic

mel ccn ol mecrdcrc god'.d1cmten.

Fuu,i,Jruhc

Ceen RIDA. Dat i'> te ruim. Tc ruim

voor de waa1·dcn van het CD/\, zo litkt

lijkt mij ook het RDA van Lody van de

het de Ncderland-;e cultuur. Onder hct

Kamp. Hct CDA zou ccn band moclcn
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