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Cegeven de ingrijpende maatschappelijke veranderingen bestaat er 

dringend behoefte aan het opnieuw doordenken van de overlever

de instituten en vormen. Maar daarbij gaat het primair om de vraag 

hoe de samenleving zich beter kan vinden in de wijze waarop zij 

wordt vertegenwoordigd en geregeerd, ervan uitgaande dat de 

samenleving meer is dan de som van de individuen en dat kwantita

tieve meerderheden niet de hoogste en enige 'Rechtsvinding' zijn. 

lnzicht in het verleden kan hieraan bijdragen en de bundel 'Christe

lijke politiek en democratie' biedt hiervoor een goede aanzet. 

S 
ommige dicr.en hebben de ge

woonte hun territoir af te ba

liberalisme loten ziJn van dezeltdc poli

tieke stam, moet ik toch ook waar-,chu

kencn met een 

eigen speufieke 

geur Llitgever-, zijn in dit 

opzicht het heste hewijs 

van de theorie van Darwin 

dat de mens afstamt van 

de diercn. Zij hebhen hun 

cigcn 'gcurvlag' voor hun 

produkten· de achterflap 

of de binnenkant van de 

omslag. De tekst tu"en de 

kaftcn is van de auteur(sJ. 

maar de huitenkant is de iv1r. /PH. D01mcr 

wcn dat CCn zwaluw nog 

gcen zomcr maakt. l'yrhus 

had indertqd mecr histo

risch inztcht dan de schrq

vcr van deze hcwenng 

Het is ook nict cerltJk om 

IUtst de winkelsluitingswet 

te noemcn als trolcc van 

drc ovLT\vrnning. I)c uitgc

vcr ts n vcrmoecklijk 

\van11 voor- -.tundcr von 

dat hoekwinkels zo lang 

mogelijk open blijven om 

verantwoordeli,kheid van de uitgever 

De geurvlag van de bundel 'C:hri-,teliJke 

politiek en democr-atic' opent met de 

wei zcer houck bewcring dat met 'l'aars' 

ook in Nederland de liberalc democra

tic heelt overwonnen. I Ioewe] ik ver

heugd hen dat etndelijk het inzicht 

doorbreekt dat sociaal-democratte en 

zijn boeken aan de man tc brcngen. 

Laten uitgcvcr~ nict zcggcn dat zij gccn 

invlocd hebbetl op die hcslissing, als 

/)it is ,!c {,-u,rrktc tocsfn<~ak dtr 1111 

I f!/1 Donner hicld /oij de {nmut<~tic Pllll ,Jc 
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ccn vcrticak priJsbinding van bockcn 

gchandhaald kan worden, dan ook ccn 

vcrticalc binding van opening'>tiJdcn; 

bockcn mogcn nict na achtc11 en op 

zondag worden vcrkocht. 

Algemeen 
We ziJn hicr cchtcr nict om de geurvlag 

van de uitgevcr te hcoordelcn, maar de 

lad1ng die erdoor gedekt wordt: een 

hundcl opstellcn over bronncn van 

christcn-democrati<,ch denkcn. lk hen 

vcrhcugd dat die hundel tot stand is ge

komcn. 

Vcrheugd ben ik ook omdat de bundcl 

nict op zichzelf staat. Er 1s 

der plaat. Dit is niet een karakterisering 

van een feitelijkc situatie, maar een wc

zcmkenmcrk. Het gaat irnmcrs om cen 

zoeken naar de ordening achtcr de din

gcn (I Cor. 13: nu zicn we nog in raad

selenl; de paradox van her ab-;olutc dar 

we slechts rclaticf kennen. De zeker

hcid dat er ecn ijkpunt is en een pa

troon - een ingeschapen ordening en 

Cod<, vinger in de loop dcr ge<,chiede

nis - d1e in icdcrc concrete situatie ech

ter opnieuw gczocht en gevonden rnoct 

worden. Her is ecn ordcning die we 

nooit echt helemaal zullen doorgron

den. 

de laatste Jarcn sprake van 

ccn hcroplcvi ng vJn wc

tcnschappclljke hclang

stclling voor de oorsprong 

en gcschicdenis van her 

dcnkcn over staat en poli

tiek. Dat de hcrkormt van 

De geschiedenis van 
Hct christen-dernocra

tisch dcnkcn over staat en 

ovcrhcid is niet onbtaan 

uit ccn omvattende poli

ticke thcorie. Her gaat om 

cen inductief relateren van 

geopenhaarde waarheid 

aan de clageliJkse werke

liJkheid Her is gecn tunc

tionelc thcorie, maar een 

sarncn<,tcl van concepten 

met hetrekking tot actucle 

het christen-

democratisch 

politiek denken 

het christcn-clemocrati

schc gcdJChtcngoed in clit 

vcrhand in het hiJzondcr 

aandacht kriJgt. is dubhe! 

vcrhcugcnd, en nict aileen 

0111 partiJ-politicke reclc

heeft in hoge mate 

het karakter van een 

legpuzzel zonder 

plaat. 

ncn of omdat dit dcnkcn inderdaad 

wstcmatiscring kan gebruikc11. Dre 

hclangstellrng is verhcugend 0111 drie 

rcdcncn: omdat het christcn-democra

tisch politick dcnken wortcls hcclt die 

ouder zip1 dan die van andere politickc 

<,trorningcrl; omdat het politickc con

cepten hctrclt die overwcgcnd van ei

gen hodcm zipl; en tenslottc omdat de 

gc<,chicdenis daarvan tot dusver onder

hclicht is gcblevcn 

TcgcliJk rllustreren de bijdragcn aan de 

hundel waarom de gcschiedenis van het 

christcn-dcmocratisch politick denken 

wcinig 1s bclicht: het heeft in hogc ma

te het karaktcr van een legpuzzel zon-

politiekc vragen. Achteraf 

hlijkt vaak pas de rode draad. Hierdoor 

is die benadenng levenskrachtigcr en 

realistischer dan politiekc richtingen 

die uitgaan van een voor aile tiJden en 

plaJti)Cil gcldigc ordening en cen gcgc

ven doel. Ook zij ontdckken in de hui

dige tijd dar ecn vast politiek ideaal iets 

is als 'Alice in Spiegelland': hoc harder 

men het nastrecft, hoe sneller het wijkt. 

Voor huitenstaanders oogt dar als op

portuni-,rne of pragmati<,me. Een voor

bceld is de wijze waarop de ARP zich 

telkenmak aanpaste aan de uitkomst 

van de beslissingen inzake her alge

rneen kiesrecht (zie het artikel van Van 

de Streek). Dat het dat niet is, blijkt uil 

de wijze waarop diezclfde ARP zich 
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vanaf het begin tegen het fascisme 

heeft vcrzet en zich juist niet neerlegde 

bij de Duitse bezetting Op die punten 

breekt het onderscheid door tl!',scn we

zenlijke, ingeschapen ordening en de 

vorm die daar in ieder tijdperk voor ge

vonden wordt. 

De bundel als een verzameling 
momentopnamen 
Vanuit die optick moet ook de voorlig

gcnde hundel op twee niveaus gelezen 

worden. In de eerstc plaats is het cen 

heschrijving van een aantal cpisoden 

uit de politicke geschiedenis van de 

confessionelc partijen. Leest men de 

hundel op dat niveau, dan vallen met 

name de contrasten op, niet aileen tus

sen de drie stromingen die heden ten 

dage de christen-democratic vormcn, 

maar ook daarbinncn. 

Zo wijst Sap op het radicaal-democra

tisch erfgoed van het calvinisme, en Van 

de Streek op hct verzet van de ARP tc

gen het algcmeen kicsrecht. Zwart wij'>t 

op het vcrzet van de Rooms-katholiekc 

kerk regen hct concept van democratic, 

terwijl juist de katholieken zich vrij snel 

konden vindcn in hct algemccn en hct 

vrouwenkicsrecht. Tot <,]ot blijkcn de 

drie stromingen in hct CDA cmdanks 

hun heterogcne voorgcschicdcni'>, zich 

re samen weer terughoudcnd op tc stel

lcn ten aanzien van ccn voortgaande 

uithreiding van de democratic (Van 

Schagcn) Vcrwcct de C:HU Kuyper 

eertiJds een ncutralc overhcid voor te 

staan, hct was juist de ARP die cen prin

cipieel vcrweer hood aan de crkcnning 

van de 1\.:Sil cr1 de C:HU die ccn ncutra

lc houding aannam. Zo zi)ll cr meer te

genstellingen,- nict aileen tusscn de 

vcrschillcndc kerkcliJke richtingen, 

maar ook in het politick dcnkcn daar

hinncn. 

Leest men de hundel als ecn verzame

ling momenten, dan overheerst her 

beeld van afnemendc ambivalcntie ten 

opzichte van het concept van de demo

cratic. Dan komt men inderdaad tot de 

vraag waarin het christen-democratisch 

dcnken zich nog van andere stromin

gen onderscheidt. Vraag is dan welke 

oorspronkelijke hijdrage het christelijk 

gc"inspircerd denken nog tc biedcn 

heeft in de debatten over democratic 

en democratisering. l\1cvrouw van de 

Streck concludeert dat voor een oor

spronkelijke hijdrage nog her nodigc 

denkwerk i'> vcreist. Dit valt niet tc ont

kennen, maar geldt iedereen, als men 

de deplorahelc stand van de di'>cussic 

beziet. Dezc conclusie kan cchter niet 

uitsluitend op basis van de voorliggcn

dc hijdragen worden gemaakt Dan 

moet eerst hlijken dat de weergcgeven 

visies de qui11tessws vormen van het 

christclijk-politiek dcnken over demo

cratic en dat de strijdpunten die aan de 

orde komen, de lakmocsprocf vormcn 

voor het democratisch denkcn. 

llovendicn berust de conclusie op ccn 

anachronisme,- het concept dcmocratie 

zoals wij dar nu kcnncn, wordt afgczet 

tegen de reactic daarop in het vcrlcdcn 

vanuit de kerk en de conkssionelc par

tijen. Onzc democratic henl'>t echtcr 

mcdc op hct christcn-dcnwcratisch 

denkcn, cn ZiJ valt nict '>amen met hct 

kicsrecht. Sap '>lclt dat democratic 

volkssoevereinitcit betckcnt. ,'-.1cdc 

door de conlcs'>ioncle pat"trJen i'> 

Nederland dat nu juist nict. Men kan 

dan ook qellcn dat de ambivalentrc jc

gcns Jc dcn1ocrt1tic i~ afgcnon1cn naar

nlatc de crgcn conccptcn dZlarin 

helichaamd wcrdcn. Dc dcmocratie, 

zoals drc in en na de 1-ransc rcvolutic 

tot stand kwam, was nict zo aantrckkc

lijk De houding van de kcrk tocn karl 

hctcr vergclekcr1 worden met de hou-
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!v1r. IPH Donner ontving !Jet ecrste exemplaar van 'Cbristelijke politick n1 
democrotie' uit band en van mw. H van de Streck. (jato l\.1ieke Schlm11a11) 

ding later jegcm de NSB. Dan is er 

rnecr overecn~ten1n1ing. De ogcn

schip1lijke vcrbrokkeling op concrete 

puntcn vcrhult dan ook samenhang en 

continuHeit op de wezcnlijke concep

tcn. 

Momentopnamen en 
continu'iteit 
lk qcldc reed-, dat de bundel op twcc 

n1t~nicrcn gclczcn kan \vordcn. Vanuit 

de optick dat hct christcn-democratisch 

politick dcnkcn nict ecn deduct1d stcl

sel IS, maar ccn inducticl zoekcn naar 

ck vcrhorgcn ordcning achtcr de din

gen. moct de bundcl nict als ccn vcrza-

nlcl1ng 

worden 

chrl'>tcn 

momcntopnamcn gclczcn 

Cc-,chicd-,chrijving van het 

clcmocrati'>ch politick clcnkcn 

i-, al-, de 'daghockcn' die in de zeven

ticnck ccuw door de punteinen 111 

Lngcland wcrdcn h1jgchoudcn Zij 

dicmkn om achteral, door hcrlczing, tc 

ontdckkcn w<1<1r de 'vingcr Cods' in hun 

Ieven wcrd gcopcnhaord 

Bij de geschicclschrijving van hct chris

ten-democratisch politiek denken is het 

niet anders. Hct gaat nict om de verab

solutcring van een houding in een ge

geven tijd, maar om de 'rode draad' 

door de ccuwen heen. Sap gaat terug 

tot de zesticnde ccuw. Hct christclijk

politiek denken gaat cchtcr tcrug tot de 

vijlde eeuw. De gcschctste clric stro

rningcn zijn dric bcnadcringen van 

overheidsgczag die hun wortels vinden 

hij respccticvclijk Augustinus, Ambro

sius en Thomas van Aquino. Onzc con

cepten van recht vindcn hun oorsprong 

in de juridische revolutie van Cregorius 

VII, wa<Jrhij gcwoontc en ccr al-, bas.i-. 

van rccht wcrden vervangen door con

ccptcn van gocd en kwaad. Democratic 

en volk-,-,oevereinitcit vindcn hun con

ccptuelc wortcls in datzclldc denkcn 

de omclraaiing van de Lex m)ia' door 

Bartol us en Baldus van Uhaldus ( 12c 

ccuw); het democrati-.ch heginsel door 

.~1ar-.iliu-. van Padua en de corporat1d 

kdcralc conceptcn van Althusius. 
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In een hundel als deze moet een knip 

worden gemaakt in de tijd en ten aan

zietl van de onderwcrpen. De kcuze 

van de rcdactie valt volledig te billij

ken. i\laar de cclllclusies en beoot-delin

gcn die op grond daarvan worden 

gemaakt, moeten dan de gemaaktc be

pcrkingen onderkennen. Hct cbristen

democratisch politick denken i<; ouder, 

brcder en mecr omvattend,- de nadruk 

daarin ligt nict primair op vragen van 

kiesrecht en staatsrechtelijke inrichting 

Waarde en betekenis kunnen dan ook 

niet aileen aan de hand daarvan beoor

dceld worden. Leest men de studie van

uit die optick, dan is er sprake van 

minder verbrokkeling en een grotere 

continu'iteit dan op het eerste gezicht 

lijkt 

In het chri<;telijk denkcn over politick 

en staat zijn kiesrecht en democratische 

bcsluitvorming niet de centrale thema's 

waar het om draait. Voorop -.taat het 

samenleven van mensen dat beant-

woordt aan een duurzamer 

Het blijft in iedere 
ordening dan die van hct 

hier en nu. Samenleven be-

tijd een zoeken naar l10eft een overhetd, maar 

de juiste vorm voor 

de ordening achter 

de dingen. 

daarmee gaat die samenle

ving nict op in het politieke 

Ieven en de staat Dar is de 

diepere grond voor de terug

houdendheid toen en ook nu 

nog voor her domweg uit

breiden van de mogelijkheid voor ver

kiezingen. Deze tcrughoudendheid is 

niet ten onrechte als men de ingrijpen

de aantasting ziet van mcn'>en (dienst

plicht), eigendom, maatschappeliJkc 

verbandctl en geestelijke waarden die 

in de loop van de tijd in naam van de 

democratie aan burgers zijn opgelcgd 

De liberale democratie heelt hicrop 

nooit een adcquaat wecrwoord gcvon

den anders dan procedurele voorzicnin-

gen I machtenschciding I en individuclc 

grondrechten. Zict men de ontwikke

ling in dezc eeuw van hct ongenor

mecrd democratisch denkcn, dan is 

enig wantrouwen niet ongegrond. De 

chri>ten-democratie hcelt daar steeds 

tegenover gesteld dat aan Ieven en sa

menlcven een diepere zin en ordening 

ten grondslag liggen dan die van het 

moment Vandaar hct pleidooi voor de 

autonome po'>itie van maat.,chappelqke 

vcrbanden en samenlevingsvonnen, 

voor hct standpunt van de minderhe

den, en vandaar de notic dat recht meer 

is dan het positicl recht zfds dat op 

enig moment door de meerderheid is 

vastgesteld. Het is een voortdurend 

zocken naar de wijze waarop d1c gc

mcenschap zich hct beste kan organisc

ren. zichzelf kan rcgeren. Een moderne, 

seculiere parallel hiervatl is her strevcn 

naar een duurzamc economic. Ook hier 

is het niet zinvol om het hestaande als 

absolme grens te erkennen. Net zo min 

zinvol is het om te ontkennen dat er 

grcnzcn zijn, n1ac1r die grcnzcn zi)n tc

geliJk ee11 keuze vom de kwalttcit van 

de samenlcving die wc wemen 

Blijvende relevantie 
Cemeenschappeliik kenmerk van de in 

de bijdragen heschreven opvattingen 

met betrekking tot de vcrschillende 

concrete vraagstukken is het inzicht dat 

er in de -.amenlcving een structuur be

sloten ligt die niet aan de overheid ter 

be.,chikking staat, en de erkenning dat 

'goed en kwaad' niet !outer een beslis

sing van de mcerderheid zijn Vandaar 

de vraag op welkc wijze dit het best tn 

de ordening van de politicke samcnle

ving tot zijn recht kan komen,- door in

dividueel of huismanskiesrccbt, door de 

erkenning van de bijzonderc po'>itie 

van de overheid, of door de corporatis

tische organisatie van het bcdriJfslcvcn. 
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Dati-; de 'rode draad' in de bundel, die 

achtcr de ogenschijnlijk uitccnlopendc 

positie-, vcrscholcn gaat. Dit zockcn 

hcpaalr ook de hlijvcndc rclcvantic van 

hct christcn-democratisch politick den

ken, de erkenning dat het in de -,amen

leving en in de politick om mccr gaat 

dan de vraag ot cr ecn mecrdcrhcid 

voor te vindcn h, en dat het <,telsel he

vrcdigendcr is naarmatc men vakcr naar 

de stcmhu<, mag. 

I)Jt hctekcnt nict dar ik de u1tdaging in 

de laatstc hijdragc misken: de noodzaak 

om die rclcvantic opnieuw duidcliJk tc 

makcn. Zckcr nu we hlindelings voort 

drcigcn rc hollcn in de gedachtc dat 

hoc mccr individualiscring cr i'> en hoc 

mecr hct individu mag kiezen, hoe be

tcr de ovcrhcidsbc,luitvorming kan 

plaatwltldcn. Het rcgendeel i'> waar

schijnli)kcr lk dcnk ook dat Van 

Schagcn hct nict JUist zict als hq her 

uitgang-,punt van de vcrantwoordclijk

hcid van hu1·ger<, idcntihccert met ccn 

uJtbrcidJng van de mogcliJkhcid om tc 

k1czcn. Vcrk1czingcn hcru'>tcn nicr op 

hct hegin'>el dat de burger h1ermec vcr

antwoordelijk wordt voor de heslissin

gcn, hct is gccn last. l:ij heru<,tcn op de 

gcdachrc dat de hc'>luurdcr zich rcgel

lllJtig n1oct vcrantwoordcn f)aarnm 

n1ogcn we om de vier jaren opnicuw 

kiczen 

[)Jt laat onvcrlcr dat de christen-demo

cratic bq de op zich ju1stc wccrstand tc

gcn die gnbchrc in ccn oudc tout 

d1-cigt te vcrvallcn, de gcdachte dat de 

vonn waJ.nn waardcn en uitgang~pun

tcn ziJn uitgckristalliscerd, gelijk i'> aan 

die waardcn en uitgang-,puntcn l-ict 
hlijlt in icclcrc tijcl ccn zocken naar de 

jui'->tc vorn1 voor de ordcning achtcr de 

dltlgcn. Ook dar kan men van de hiJ

dragcn lcrcn· hoc <,leeds opnicuw de 

concrete uitwerking is aangcpast aan 

wat mogclijk en wcnsclijk blcck, uit

gaande van een continu'lteit in waarden 

en uitgang~puntcn. 

Mr. IPH. Dmmer is uoorZitter JJI111 de 

Wetellsc/Jappcli)ke Raad uoor hct Rcl}cn11t}she

lcid (WRR) e11 lid Prill de Cclltmle Werki;roejJ 

Prill /Jet Stmteqisc/J Bmrr~d 

'Umstcli;ke jJo/it1ek e11 de111ocmtic', onder redac

tie Jhlll HJ Jhlll de Streck, f-ii\!T/J!) tCll 

N£1jJe/ e11 R.S. Zwart. Sdu Uitgwm, 199\, 
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