
In het novembernummer van Christen Democratische Verkeningen 

gewijd aan 'De actualiteit van Dooyeweerd' heeft Cliteur een plei

dooi gehouden voor een scherpe antithese tussen christendom en 

humanisme. De klassieke tegenstelling tussen geloof en rede is im

mers nooit overbrugd? Dengerink acht de antithese van belang, 

maar bestrijdt het uit elkaar drijven van geloof en rede. 

E 
en numme1 van Chnsten 

I )enHKralJ<,che Verkennlllgen 

dat ntcl zonder meer een the 

ma-J1LJI11111Cr over Dooyewee1d 

wil zijn, maar er wei ccn i-, waar dien<, 

naam en wcrk al., een rode draad door

been loopt De redact1e 

<,preekt de hoop uit daar-

mcck zowel ccn van de 

grondlcggcr~ van de chri..,

klank heelt gcvonden. len van hen is 

J'.B. Cliteur D1t hcelt hij opnieuw Iaten 

hlijkcn in zijn bitdrage aan hct novem

bernummer I <J<J-1 van Christen Demo

crati<;che Vcrkenningen.' 

Het i<; bekend. dat Cliteur een over

tuigd humani<;t i<; Tcgc

lijkertijcl is h11 evenwcl 

<;tcrk gcboeid door 

Dooyeweerd<; denkcn. Hij 

ten-democratie tc cren. al., 

een hitdragc tc lcveren aan 

het OJllwikkelen van ee11 

gcztlgvol initiaticf voor hct 

regering-,helcid door het 

opponerende CDA. 

Dooyewecrcl !weft inder

daad een rijke gec<;tclijk

intellectuelc crleni<, na- Prof.dr J /) Dem;ennk 

wijst in de ecr<;tc plaab up 

de bctekeni-, van diem as

pecten leer, dat \vii zcggcn 

de thcOJ·ie inzake de lun

damentelc be<;taanswijzen 

van de werkelitkhcicl 

Ccnoemd kunnen worden 

dJemtbaarheid, gerechtig

heid, harmonie, vrucht-

gelaten, die de chri-,ten-democraten nict 

dan tot hun schade kunnen vcrwaarlo

zen. Zit zullen claarmee zorgvuldig, dit 

wil zeggen comtructJd-kriti<;ch moeten 

omgaan. Dit geldt met name ook zijn 

<;taat<;- en maatschappijlcer. 

Van helang i-,, dat Dooyewcerd ook bit 

denker<; van niet chri<,telijke huize weer-

( llV I ''' 

baarheid, <;ol idari lei t I lotwerbonden

heid), taal. macht, redelijkheid, gcvoc

ligheid, en andere. Clitcur laat zich ter

zake <;terk uil: "Wie zich de a<,pectcn

leer hedt eigen gemaakt. kijkt ander<; de 

wereld in. Hit hcelt voorgoed een inen

ting gehad tegen elke vorm van rcduc

tioni<,me en subjectivi<,me."' lnderdaad~ 
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llicr had door Cliteur ook kunnen en 

zell, rnoeten worden genoemd de di

reLl met de a'>JKLlenleer verhonden 

...,tructuurthcor1c, met non1c voorzovcr 

deze hetrekking heclt op de '>tructuur 

var1 de ondcr,cherden <,amenlcving'>

\'l'rhamlcn er1 -vcrhoudingen. Het nret 

vcrmelden hrervan i'> een niet te onder

'>chatten nalatigherd 

I k lwolc!Jandacht van C:liteur gaat in 

Zllll artikel echter uit naar een ander 

centr·aal gegeven in J)ooyeweerd, ckn

ken. te weten dat van de grondmotie

\Til waJrdoor dcnken en doen van de 

men'> onontkoomhaar worden hepaald. 

( Jok hrcrin gcelt hij hli1k van zijn he

wonderrng voor l)ooyeweerd. Hij pri[',t 

dien' grote helderherd in het lormulc

tTn VJ!l cigcn grondn1otict en van de 
andere welke in hooldzaak de gang 

van de We<;tcr'>e cultuur hehhen he

paald. "I )ooyeweerd'> diagno<,e en ana

Jv,e van het avondland is lcnomenaal."4 

Voorh komt hiJ, geheel tegen de tijd

gee'>l in. tot de mcrkwaardige conclusie 

dat de antithe<,e tu<;<;en humanisme en 

chrr,tcndom, welkc volgem hem door 

I Joovewecrd zo '>cherp i'> ge<,teld, nict 

a!, ovcrwonnen kan worden he

'>chouwd, maar veelcer moet worden 

gehandhaald en aange'>chcrpt. 

lk wrl Clrteur 111 zqn hetoog volgen en, 

tcr willc van de ook door hem noodza

kclr,ke geachte duidelijkheid, daarhij 

cnkelc krrt"che opmerkingen maken en 

vragen '>tellen. I lrt hi edt mij tevcn'> de 

gclcgcnhcJd on1 n1ijn cigcn standpunt 

tc anrculcrcn AJ, vrucht van ccn en an

dcr wrl rk enkelc lijnen doortrekken 

naar de polrtrek 

De religieuze grondmotieven 
I looVC\\'l'LTd ondcr,cheidt, zo laat 

( lrteur zren. 111 de We<;tcr'>e cultuur vieT 

.c:romlnwtreverl welke haar alzonderlijk 

l'll ">f)Jll"- met clkaar in hallr gong hch-

hen hepaald: het Criekse vorrn-materie

motiel, het room<,-katholieke natuur

genade-motiel, het humanistische 

grondmotid van natuur en vrijheid en 

het integraal-christelijk motief van 

'>chepping, zondeval en verlossing door 

lczus C:hristu'>. Daarin gaat het om cen

trale drijfveren in het menselijk he

<;taan. Dooyeweerd voegt daaraan toe, 

dat de eer<;te drie motieven een dialec

ti<;ch karakter hehhen, in zoverre wij 

daarin met onverzoenlijke, polaire te

gemteilingen te maken hebbcn. Vol

gens hem kunnen wij deze dialecttek 

aileen tc hoven komen door een radi

caal-christelijke positiekeuze, dat wil 

zeggen door te erkennen, dar Cod als 

Schepper de absolute, integralc Oor

'>prong i'> van aile dingen. Dit onder de 

nadere hepaling, dat Hij geen andere, 

even oorspronkelijke macht tcgenover 

Zich heeft, zoals dit hij voorhceld in 

het Crickse denken het geval is. 

C:liteur stelt nu, niet geheel onhcgrijpc

lijk, de vraag of zich ook in het door 

Dooyeweerd aanvaarde grondmoticl 

niet een dialecti'>che spanning voor

doct, als gevolg van de onmiskenhare 

realiteit van het kwaad. Enerzijds is er 

de belijdenis van ccn almachtige en 

goede Cod, anderzijds het kwaad in de 

wereld. J, hct laatste niet in radicalc tc

genspraak met hct cerste' Hehhen wiJ 

zo niet te maken met een zellstandige 

rcaliteit tcgenover de Schepperc' Het i'> 

de vraag die nict aileen een humanist 

vanuit zip1 'itandpunt tcrecht mag <,tel

len, maar e'en waarmee ook vee! chri'>

tenen worstelcn: Waarom loego'ilavic, 

Ruanda, Lihanon, Camhodja, lrak, Iran, 

en ga maar voort) Waarom ook zo vee! 

mi'>Stanclcn en wanverhouclingcn op 

micro-lliveau7 Hebben wiJ in allcrlci si

tuatie'> <;om<. te maken met ee11 machte

loze Cod) 

I let i'> goed om, hier aangckomcn, om 
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dieper te bczinnen op wat Dooyewecrd 

aanduidt a\, hct '>chepping<;motiel. Dit 

n1ct om het prohlccm lang<; zuiver ra

tioncle weg op tc lossen, maM wei om 

hopelijk hetcr inzicht te krijgcn in een 

ccntraal be\ijdcn van de chri<>tenheid. 

Het <;chcpping<,motid houdt in en 

daarmee forrnulcer ik het op cigcn wiJ

ze dat allcs wat wij in het men<,c\ijk 

be<;taan en de omringcnde wereld aan

trdtcn vrucht i'> van en zqn vonrtdu

rcnd be5taan dankt aan het -,cheppend 

<;preken van Cod, dat zich niet ergcns 

in het vcrlcden hcdt vnltrokken, maar 

hlijvend actueel i-, 

In dit Iicht kunnen we ook en<,t de nw

dalc a<,pecten. waarover C:liteur in zo 

positieve zin '>preckt, in hun juiste bete

kcni-, verstaan. Zij ziJn zclf vruchten 

van en a\5 zodanig kernwoordcn, tun

damentelc waa1·den, binncn het <;chcp

ping-,woord. Zij ziJn prirnairc opcnba

ringen van dit woord. Daarin doet Cod 

Zich kennen in Zijn geloofwaardigheid 

(betrouwbaarheidJ, dragende lidde, gc

rechtigheid, vredc, clfectiviteit, hcer

li,khcid, wij'>heid, cnzovoort. Zij zijn 

rnct elkaar Zijn naam(• 

Dczc kcrnwoorden houdcn elk voor 

zich en met elkaar, in hun onverbrekc

lijke <,arncnhang en fundarncntelc idcn

titclt, in het hiJzondcr voor de mcm 

ccn oproep, ccn opdracht in, namelijk 

om tc geloven, te dienen, recht te 

doen, vrcde te zockcn, rentmeestcr

<;chap te betrachten, wiJ<;hcid tc heocle

nen, cnzovoort Daarin worden we 

geconfrontecrd met de wet van Cod in 

lundamentclc zin. De mens wordt daar

door in zip1 verantwoorde\ijkhcid aall

gc'>proken LiJ mag niet worden gezicn 

a\, een onnatuurliJkc inpcrking van de 

men,cliJkc vrijhcid Veelccr i'> zij er de 

ha'>i'> en garantie voor Zij stelt om in 

de JUI<;te ruimtc A\, zodanig is zij ecn 

hcilzame weg en houdt zij cen belofte 

( IJV I 'I' 

in handel zo en hct zal U goed gaan 

Er is dus '>prake van een gelijktijdig

heid, van ecn volstrektc verwcvenheitt 

Cods presentie krachtens Zijn schep

ping<,woord tot in de uitcr<>te uithoekcn 

van de kosrno-; en de menselijke verant

woordelijkheid hinnen de kO<;rnos. 

Naar onze puur men<,c\ijke logica i<; 

hier <;prake van ee11 niet te vcrzocncn 

tegcnstelling lnderdaad, onze logica 

<;tuit hier op haar grenzen. We hebben 

hier dan ook te maken met een ondoor

grondclijk, niet nader te ana\y,ercn ge

heim. Echter ccn geheirn, dat niet 

verborgen blijft, maar is geopenhaard 

a\5 kcnhare realiteit, waarmee de rnem -

dat tot bevrijding van zichzelt en van 

de rnachten van deze wcrcld - rnag lc

ren Ieven. 

De hierhovcn bedoeldc grondwet in 

haar grotc ver<,cheidenheid ligt ook ten 

grond.,\ag aan aile maatschappelijkc 

verhanden en hun rclaties in hun struc

turele verscheidenheid, inc\u-,ief de 

'>laat. Zij kri)gt daarin telkens ccn ty

pisch kwalitatieve toe5pit<;ing in wat 

Dooyeweerd noernt de <,tructuurwetten 

en wat in bijvoorhceld het rapport 

'l'ublieke gercchtigheid' specitieke 

schepping<;mandaten worden genoernd.c 

In deze structuurwetten wordt de 

mens. of hiJ zich dit hewust i<; of niet, 

dit wil erkennen ot nict, geconfron

tecrd met het <;chepping<;woorcl in zijn 

bli)vende dynarniek Zonder clit <>chep

pingswoorcl i'> de rncns nergens Hij i<; 

daarin llolcllS-I!olrll< verankerd. Zo ver

<,taan i<; hier sprake van ccn religicuzc 

band in de zin van een achterwaartse 

binding \ verwezen wordt naar hct 

l.atijnse woord rclu;,m, dit i'> achtcr

waart<; binden) Door ditzelfde woord 

worth hij naar de toekomst gedreven 

of, hctcr, voor een opdracht gestcld, te 

wcten het bouwcn en bewaren van de 

aarde. 
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Het kwaad in de samenleving 
l_cr,t 111 dtt pcr<,pcLlicl kunnen we het 

ccrdct gcnocmdc gcgcvcn. \VZEtrvan 

I l<><>vcwl·nd naar Cllleur-; weten zich 

ll<Hllt rckcn-.chap hcclt gcgcvcn,:-, tc 

\H'tcn hct kwaad in de mcn<,eliJke '>a

mcnlcvJng in zip1 wore hctckcni', vcr

'taan 1-kt hc<,taat htcrlll dat de mem 

Z<Jn hntaan 111 ctgetl hand hcclt wilkn 

ncn1cn •ai<, (;od hecit Willen zijn) en in 

ctgcn "''''hcid zcll heclt willcn hepalcn 

,,·at gocd en kwood '" voor hunzcll en 

dczc \HTcld 1\ let de negatievc gcvol

gcn dJ,1r\'t11l worden we tot aan de dag 

,.,111 vamlaag gcconlrontcerd. Hicr <,tut

tcn we op hct tweede centrale moment 

111 hct door I looycwccrd helcden 

grondnlottcl, te wcten de zondeval 

I k vraag hoc hct kwaad in dezc zin in 

de wcreld i'> gekomcn. i-; en hlijh een 

ondomgrondel11k raad,cl. De vraag 

naar het wat van hct kwaad i-; echtcr 

tnct hct vomgaande cluidelijk heant

woord \X'c -..tJJil opnicuw voor ccn on

doorgrondcltJke ntet nader analy-;ecr

harc \'crwe\'l·nheid van Cod-; pre-;entie 

111 dcze wereld en mcmcli1ke vcrant

womdclllkhctd. ( lok de op-;tandige 

mcm hlllit 'lhcp-;cl en kan 111 zip1 kwa-

l11ke prakt11kcn ,lcchb he-

De vraag hoe het 
'taan h11 de 'gratic' van hct 

,chepplllg"''oord in zijn hlij-

kwaad 

in de werdd is 

gekomen, is en 

hlijft een 

ondoorgrondelijk 

raadsel. 

vende aLlualitetl Van ecn 

vcrzell,tandtgd rtJk van het 

kwJad llJJr onologic van 

<,taahkundtge al-;cheidmgcn 

111 onzc wcrcld, ,..., du-., gccn 

'Jlrake ( ;od hl11it - daarvan 

gctu1gt /:qn voortdurcndc 

omgzlllg met ]..,ral;J en de on1-

11ngende volken. zoal-; deze 

"\crwoord in het l:vangclic 

.11, \lheppcr lien van de gc-;chtelk-

!11'-> 

/o \'l'r<,t.lan hl,dt elk men-; door en 

d<H>I rl·ll.~ll'll.., \'Jil ilZlrd. dat \vii zcggcn 
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volstrckt afhankeliJk Cod-; schcpping<,

woord hli)lt hct va-;te kacler of, heter, 

de va<,te grond waarop hij aileen kan 

he<,taan. l)it geldt ook voor de mem 

die zich van Cod alkccrt en meent 

Deze niet nodig te hehhen. Ziin religie 

zal dan echtcr worden tot een pseudo

religie, in zovcrrc hij zijn laat-;te '>leun

punt zal zoeken htnnen bepaalde 

-;tructuren in de ge<,chapen wcrkelijk

heid, die worden gcacht in zichzelf te 

ru<,ten: de t-cdc\ijke natuur van de mens. 

de rcdeli,kc wereldorde, de natuur, de 

matcrie, de individuelc vrijheid, demo

ralitcit, de totalitaire <,taat, de democra

tic, de marktcconomic, en ga zo voort. 

Men kic-;t, al of niet bewu-,t. mccr ol 

mindcr gearticuleerd. voor icts in dezc 

werclcl clat tundamentele va-,theid geclt. 

Zonder zo'n va-,theid is ccn zinvol hc

-;taan namclijk nict mogelijk ,\1aar dit 

wil tcvcn" zcggcn, dar n1en in de grccp 

komt van datgenc waarvoor men kicst. 

Ook C:liteur i'>, zoals ik dit nog nadcr 

zal prohercn duidelijk te maken, niet 

aan dit noodzakclijk gcgevcn ontko

men I )n "ver-;taanhaar. 

Een christelijke visie op de 
werkelijkheid? 
In het Iicht van het voorgaande kan 

ook ccn antwoord worden gcgcvcn op 

de vraag van Cliteur, of het in het wcrk 

van Dooyeweerd gaat om ecn -;pecifiek 

chri<,telijke filmolic, in de zin van een 

chri-;telijkc visie op de werkelijkheid 

I li1 hcclt pcr-;oonlijk de indruk dat die 

prctcntic nict kan \Vorden \vaargc

maakt: "I )ooycwccrd, idcecn over de 

recht<,<,taat, de a-;pcctenlccr, de Vt<,tc op 

de gc-;chicdeni-; hct mag allemaal uit 

een christclijke impiratte zijn voortge

komcn ( .. ), maar wiJ kunnen er onzc 

cigcn opvattingcn op na houden ol hct 

111 zi1n rechtvaardiging 1. I ccn -;pcci

liek chri<,tclijkc lilmofie moet ziJn ·· 

C IJV I 'i' 



Cliteur zict het zo "dat Dooycwcerd de 

chri<,tclijke '>taat<,lccr vecleer heett ge

scculari'>eerd. Hij nam ( .. ) heel algcmc

nc idccCn als uJtgtlng.;;punt ( '\ocvcrci

nitcit in eigen kring") en gat daar een 

gchecl eigen duiding aan, over hct al

gemecn onder verwijzing naar profane 

hronncn. 1
'') 

In dezc rcdencring zit ccn clement van 

waarhe1d. maar loch .,Jcchl'> hetrekke

lijk Dooycweerd gaat ervan uit dat 

- daarmee druk ik miJ 111 cigcn termen 

uit zondcr daarmee, naar ik meen, 

I )ooyewcerd tekort te do en - aile men

sen Ieven 111 hct ene en zeltdc kracht

veld van het schepping<,woord Dit 

gcldt voor Jockn, i'>lamieten, chri'>te

nell, conluciancn, hindoes, hocddhis

tcn, antropo<,olcn en, ja ook, voor 

humanisten en agnmten. Dit i'> hun 

'c o>diiloll llllllllllnr' De mensen del en al

len in de enc en zcllde \tructuur' van 

de werkcliikhcid Zij bestaan daarin. 

Deze gcmeemchappclijke basi<, garan

dccrt ook de ondel-linge <,amcnhang en 

uJmmunicatic. Daarop kunnen de men

sen clkaar aan-;preken. Wil dit met 

vrucht geheurcn, dan moetcn de ge

sprebgenoten wei wctcn. dat genocm

de '>lructuur met de daann hcsloten 

modale a<,pectcn en 'deel<,tructuren' niet 

neutralc, gehccl rationeel tc bcpalen h
gurcn zip1, maar ecn actuele, dynami

sche <,chcpping<,<,tructuur, waarin de 

Scheppcr Zcll aan het woord i'>. Zodra 

dit uit het oog wordt verlorcn. komt 

her door Cliteur terecht gelaakte reduc

tionisme en suhJcctivisme om de hock 

kijkcn en dreigt de lragmentarisering 

van onzc kiJk op de kosmos en op de 

mcnselijke <,amenlcving. Daarvan gcelt 

de ge-,chiedcnis ecn voortdurend getui

gcni<,, tot aan onze tijd toe. We hehoc

ven '>iccht., te wqzen op de voort

gaande individualisering met aile gevol

gcl1 crvan 111 Ieite uitlopend op ccn 

(I JV I '" 

massalisering -. en a is tegenpool op het 

in vele delcn van de wcreld weer sterk 

lunctionerende nationalisme en triloali<,

me. Daardoor wordt de puhliekc 

rechtsstaat, zoal'> dezc door het CDA 

wordt voorge'>taan, steed-; meer tot in 

het hart bcdreigd "' 

Om dit. te voorkomcn is ecn radicalc 

herorientatie vereist. Deze i'> mogelijk 

gcworden door wat in Dooyewccrd., 

grondmoticl als derde. ccntraal grond

momcnt lungeert, tc weten de vcrlo<>

sing door /ezus Christus. Dcze is het, 

Die ons weer ten voile op hct -;poor 

van de '>Chepping zet en onze ogen 

opcnt voor de wet van Cod in haar rij

ke verscheidenheid, samcnhang en lun

damcntele cenheid. 

Geloof of rede? 
Naar mijn overtuiging i'> ook Cliteur, 

ondank-; zijn enthousiasme voor de as

pectenleer, nict aan een vorm van re

ductioni<,me ontkomcn. Daaraan i'> ziJn 

humani<,tisch uitgangspunt nict vrccmd, 

te weten dat van de autonome mens. 

door hem uitdrukkeliJk gesteld regen

over de heteronomie, dit i'> de chri.,te

lijke helijdeni-, van Cod als Hecr, en 

Wetgcvcr van de kosmo'>. Dit humani<>

ti-,ch standpunt houdt voor Cliteur in, 

dat iets niet goed ol kwaad i<> in het 

Iicht van een voor de mens gesteldc or

de, maar vee leer in zichzell. 11 

Dan riJst wei de vraag, ol het zin hedt 

van goed ot kwaad te sprekcn Ander<, 

gezegd hoc bepalcn wii, dat iet<, in 

zichzell goed ot kwaad i'>~ Dwingt dezc 

vraag ons nict tot het aanlcggcn van 

een criteriumc Voorts: Wat is de aard 

van dit criterium en waaraan ontleent 

het zijn gezagc J., dit de mcnsclijke re

de7 

De laatste vraag wordt door Cliteur 

met ja heantwoord. Hij '>lelt daarom 

humanisme en christendom als volgt te-
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gcnovcr clbar hct hu1nan"me i'> gcha

...,ccrd ()p mcn...,clijkc crvanng en rcdc, 

hct chmtcndom op gclool I )czc k!J-,. 

'ickc tcgcmtclling antlthc<;c- i<; vol

gcJh hem nc H >1 t ovcrhrugd. 1
:. 

h .. ·n ccr..,tc vroag hicrhi1 '"· Wilt vcr'-.laZlt 

( ·!,tcur onder crvanng~ 

De conclu<,ic kan -,lccht.. zijn, dat de 

antithe<,e tu<,<,en humani<,me en chn<;

tendom nict he<,taat in cen radicale tc

gen<.telling tu<,<,en gelool en reck, maar 

tu<,<,en vcr<,chillcnde geloven. Het ge

lool i<; dan ook niet cen hijkomcnde 

zaak, maar samen met de 

/JntuJg]qkc crvanng 111 de 

g<T<;t van Rene I k'carte<; 

en lnl>nanucl Kant: ( ll 

gaat hct om let<; veel hre

dc,..., 111 de gcc...,t v;:~n de 

n1mbk J<;pecten. 1\'JJr

door \\'11 kunl1l'l1 <;prcken 

\Jil l>cldc,-, recht<;-, e<;the

tt...,l he tTvJrJng, cnzo

''"' >rt' I loovcwccrd duidt 

de J<;pecten, ZllJI<; ZIJ 111 de 

nH:n..., lunctJolllTCI1 uit-

Cliteur is niet aan 
redelijkhcid ccn van de 

modale a<,pectcn die elk 

voor zich en met elkaar 

vanuit het hart van de 

men<; lunctioneren in al 

zijn act>viteiten. Dit i<. ccn 

onontkootnbaar gegeven, 

niet al'> ecn over de mem 

komcnd onbestemd lot, 

maar al'> een heilzame ga

ve van Cod, de Schepper 

AI, zodanig is het direct 

een vorm van 

reductionisme 

ontkomen. 

Daaraan is 

zijn humanistisch 

uitgangspunt 

niet vreemd. 
drukkel11k ook aan al, er

vanng,lunLl>e<;_ lk vcrmoed, dat hct 

( l1tcur om ervaring 111 de ecr,tc hctekc-

Ill .... gJJl 

I :en t wee de vraag hmdecrt de rede 

\\',l;lrv,\11 Clllcur 'P>Tckt zichzell ol i<; 

=>I op h.1ar hcurt 111 let<; andcr' gelun

dcnd· \\'cdcrllnl. lk vcrmoed het ecr-

o....tc 

len dndc n,1ag \Vaann ligt de garan

t~e· d.1t de reck JLI"t lunLllll!leert' Wat 

lwtckc·nt 111 dcze LllllLl'j)t>e onredeliJk' 

Vcll>lllkr,tclt d1t 111ct c-cn hoven het rc

dcltJk lunLlll>lllTl'll u>tgaandc norm' 

kmlottc 1, hct nwgel11k gclool en re

d·: c-cn pl.1.1l' 111 Vlll<;trekt gc<;chciden 

\\l'lc·ldcn tile tc dcnkcn' 1, hct onz>n

lllg tc .... prckcn \'clll dcnkcnd gclovcn en 

gt·ltl\cllll dcnkcn· 1, het dcnkcn van 

( lttl'ltl =L·II JlJct ccn vorm \'Jll gclovig 

tknken 111 zm·n>T h11 hliikhaar cen 

lund.lllll'lllecl \Trlrouwcn ol gelool 

,tc·lt 111 tk nwgei>Jklwdcn van de rcdc 

~>I lll't JnkltJk tknkcn· :\ndcr, u>tgc

d>ukt Ve>ankcrt ( l1tc·ur ZIJll cigcn hc

...,LLlll 111L't 111 IL'l<.., tLlt 111Ct mccr 111 

lnki>JkheJd" tc· lwwl)zcn: 

gerelateerd aan en gcfun

dcerd in Diem vol<;trekt betrouwhaar 

<,cheppingswoord. 

De antithese in de politiek 
Het voorgaandc betekent, dat we met 

nJme 111 de westclijke wcreld door heel 

de <;amenlcving heen te maken hebben 

met ccn controntatie tussen twce gec<;

tcli,ke hootdstromingen, te wetcn die 

van humani"11e en chri<,tendom. Deze 

1s niet zondcr mecr identick met die 

tus,en humani<;tcn en christenen. De 

laal'>ten Iaten zich immer<, telkens weer 

mce<;lcpen door in wczen aan het chris

tendom ot, exacter, aan Cods wet tc

gengestelde nwticven De cersten 

vocgen zich, zonder dit mogeliJk als 

zodanig tc belcvcn, met ecn zekcre re

gelmaat in allcrlci zaken in de orde die 

de Scheppcr voor deze wereld heclt ge

<;teld f-kclt dit wellicht tc maken met 

Cod., hlijvcndc pre<,entie in ckze we

reid' 

Cenocmde <,trl)d voltrckt zich ook in 

de politick f:,- wordt wei het nodige 

gczcgd over de ontidcologi...,enng en 

( I lV I '" 



over her aclicu (') aan de grotc verhalen. 

Dezc zict men tot uitdrukking komen 

in het kit, dat de rolitieke partijen in 

haar doektellingen '>leeds minder van 

elkaar vnschillcn. Fr moet daarom wor

den ge<;treeld naar zakelijke oplossin

gen voor zakelijkc rrohlcmcn. Daarin 

moet men clkaar niet lastig vallcn met 

rnncirielc uitgang-,runtcn. Dit vindt 

ook zijn wccr-,lag in de rarkmentaire 

di-,cuS'>ics. len di.,cussie over de grote 

lijnen wordt zcer zelden nog gcvocrd. 

I kt gcvolg i'>. dat de rolitick onmi'>

kenhaar aan clan gaat verliezcn Zij 

ontaardt in een bc-,luitvorming'>JHoccs, 

\vaarin voortgaand ccHllpronli-.;~cn wor

den gesloten. zonder dar duidelijk 

wor<-lt door welke begin<,elen men zich 

laat lciden en waar, or grond van dezc 

heginselcn. de grenzen voor het sluiten 

van con1pron1is~cn liggcn. Hct ~trcvcn 

i'> crop gericht tot zogcnaamd pragma

tische oplo.,.,ingen te komcn. tvkn hc

-,cft cchtcr nict. dat men op dezc wijze 

zcll in de greer van ccn ideologic i'>, er1 

nog wei van ccn zccr oppcrvlakkigc, te 

\Vctcn die vun pragmatisn1c. 

Hct gevolg van dcze hcwcging zal zijn, 

dar ook de nu nog mcelevcnde burgers 

de zaker1 '>teed'> mindcr kunnen volgcn 

en zich gcclc-,intctTS'>ccrd van de poli

tick zullen atwendcn. In kite komt dit 

necr op een vcrdcrc ontmenscliJking 

van de '>taat als gcmeemchap van ver·

antwoordcll)kc overhcdcn en voor de 

politick nwdcvcrantwoordci!Jke ( staats l 

burger'>. Cclct op hun op<;tclling in de 

praktijk zijn ook C:DA-politici. met na

me or hct nationalc nrveau. tcrzake 

nict gclwcl omchuldig Cclct op diver

<,e puhlikatic'> daarover. in hct hiJzondcr 

hct rapport van de commi">ic-Carde

nier'>. hoe It daarop nu nict vcrdcr tc 

worden i ngcgaan. 

lndien daarcntcgcn de politick men<,e

lijk wrl hlijven 1 ol weer worden I, dit is 

( I IV I '" 

indien de rolitici elkaar als menscn se

rieus willen blijvcn ncmen, zullen zij el

kaar kunner1 en moeten aansrreken op 

hun tundamentelc uitgangsrunten, wel

ke mede hun zakclijke standpunten be

palcn. Dit is ecn kwcstic van rolitieke 

eerlijkheid en zakelijkheid Daardoor 

worden zij als vanzelt gcdwongen deze 

uitgangspuntcn te articuleren en de gc

volgen daarvan voor de politickc kcu

zen duidelijk tc makcn. 

l)tltntoc i.;; grondige bezinning nodig. 

Zonder deze zal het niet mogcliJk zip1 

mecr duidelijkheid te krijgcn inzake de 

wegen die te midden van de vaak ont

stellcnde, gee-,teliJke vcrwarring moe

ten worden hegaan om tot zinvolle. dat 

wil zcgger1 duurzamc politieke oplms

ingcn te komen. Celukkig i-, voor 

C:DA-politici daarvoor reeds vee I mate

riaal aanwczig in de vorn1 van rappcH

ten van de rartij en van het Weten

'>chappeliJk lnstituut voor het C:DA. dat 

waarschiJnlqk nog veel te weinig wordt 

he nut. 

Zondcr ecn hccht gdundeerdc. dyna

mische visie op de staat en op de sa

menleving waarin de staat opcrecrt. is 

her uitermate moeilijk. zo niet onmogc-

lijk een houdbarc rolitrekc praktijk tc 
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ontwikkelen. Zondcr zulk cen ------------
visie wordt polrtiek tot een 

door het pragmatisme gc't'ns

pireerclc hczigheid. waarin 

Zander een hecht 

gefundeerde, 
geen koers valt te ontdekken. 

dynamische visie op 
Zondcr zulk een visic drcigcn 

politici hun vrijhcid en onal- de staat is het 
hankelijkheid te vediezen, op 

tc gaan in het politicke 

machts<,pcl van gcver1 er1 ne

men. er1 mec te dt"ijvcn op de 

mode van de tqd. L:ondcr 

zulk ecn vio,ie drcigen wij - en 

onmogelijk een 

houdbare politieke 

praktijk te 

ontwikkelen. 
dan worden zowcl politici als 

mcdcvcrantwoordcl iJke staat shurgcrs 

hedoeld - uit het oog tc vcrliczen. dat 
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w ij niet primair vera ntwoordelijk zijn 

aan onze mede me nse n, maa r aan onze 

e ige nlijke Opdrachtgever, te we ten 

God , de Schepper van het leven. In het 

al of ni et vo lgen va n het mandaat waa r

mede Hij ons als Zijn rentmeesters in 

de were ld hee ft geste ld ope nbaart z ich 

de enige, we rke li jk fundame nte le anti

these. Ook in de po li t iek kunn en we 

niet aan deze keuze o ntkome n. ......,. 

Prof. dr. l.D . Denget·ink ( 1921 ) is e111 eritus 

hoogleraar in de Refor111atorische Wijsbegeerte 

aa11 de Rijksuniversiteiten van Utrecht eu 

Grorti11gn1. 
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CDV i/95 

De boeiende tweedelige bundel'Civil society en vrijwilligerswerk' 

zet aan het denken over vragen als: Komt uit burgerzin ook bur

gerschap voort? Bevordert vrijwilligerswerk politiek beleefd bur

gerschap? en: Heeft de burgerij in het maatschappelijk middenveld 

een oefenterrein voor het politieke burgerschap of louter een 

speelveld voor kneuterig burgerdom? Een boekbespreking. 

I
n 'De Repub li ca' spreekt C icero al 

van een same nl eving, waar de bur

gers ge lijke n va n elkaar zijn: ni et 

wat rijkdom of kennis maar wel wat 

polrtieke en socia le rechten betreft Die 

gedachte is in de loop der eeuwen langs 

democratische procedures. Nod ig is 

een begrip dat boven di e democratie 

uitst ij gt en waarvan de111.ocraten zich 

bewust zij n . De in de M idde leeuwe n 

veel voorkomende Eidgenosswscbaftell 

zijn een voorbeeld : ene rz ijds toegew ij d 

aan een poli tiek ideaal, an

derzijds ve rpli chtend tot 

wederzijdse ondersteu-

n in g. In he t afl egge n va n 

de eed kome n burgerlijke 

vrijheid , burgerlijke plicht , 

vriendschap en ge loof bij

een In de eed is het indi

vidu verbonden met God 

en met de gemeenschap . 

Burge rsch ap en vriend-

verschill ende lijne n uitge

werkt Naast ge lijkheid 

onder de burgers was daar

voor vrijheid va n de inge

:-ctenen nodig. De kerk

vaders z ien vrijheid als de 

tdentttett van de ge lovige 

burger 1n ondersch e ld tot 

de heiden Voor vrijheid is 

bevnJding nodig e n dat 

gesch1edde in het doopsel. 
In de Renars-sanee wordt schap lage n toen in el-

teruggegrepen op Cicero, Prof.dr. E.J.l.M. Ki,~~tuall S.J. kaars ve rl e ngde.
1 

lil de Retormatte op Sint Paulus. In die 

context betekende het streven naar ee n 

somtas citnl1s altijd rets polttieks, iets so

ciaals en rets wat wij tegenwoordig 

'basaal' noemen · grondrechten . H et 

streven is meerdimensionaal. En zo ook 

de verwerke lijking De realisatie werd 

niet zonder meer gegarandeerd door 

uw 1195 

Toch zijn die dimensies van dit streve n 

naar societas ciuilis uitei ndeli jk ze lf wee r 

strevinge n geworden. Thomas van 

Aquino of Mars ilius van Padua zoude n 

z ich niet kunnen indenken in een sa

me nlev ing waar 'gedoopt zijn' niet 

identiek is met 'gelovig z ijn' of waar de 

'vrijhe id van de kinderen Gods' soms 


