
u 
~z 

Kan een gelovige eigenlijk wei van harte een democraat zijn? Deze 

vraag stelt G.G. de Kruijf zich in zijn hoek 'Waakzaam en nuchter. 

Over christelijke ethiek in een democratie'. Voor het CDA is het van 

belang tot welke politieke overtuiging een hernieuwde doordenking 

van de relatie tussen geloof en politiek in de Hervormde Kerk leidt 

en welke invloed de vereniging met de gereformeerden en luthera

nen op politieke meningsvorming in kerkelijke kring zal hebben. 

M
aar dat is toch ecn hart

hiaan!', reageerdc CCn 

van de he<,tuurslcden 

van het Wetcnschap

pelijk lmtituut voor het CDA cnkelc ja

ren terug met verbazing 

op de voordracht van een 

lid voor een studiecom

mi5'ie Aanhangers van de 

Zwitserse protestantse 

theoloog Karl Barth 

het Vcrlichtings-modernisme, dat in de 

vorige eeuw domineerde en dat ertoe 

neigde filosofie en antropologie mecr 

betekenis toe te kennen dan de bijhcl 

Harths theologie gat met name de mid

den-orthodoxie een nieuw 

elan. 

Naast deze midden-ortho

doxie onder<,cheidt men· 

b. de Vrijzinnig Hervorm

den, ontstaan vanuit de 

modernisti'>che theologie, 

c. de Confe.,.,ionele Ver-

eniging - de 'gcrctorn1eer

den' in de Nederlandsc 

Hervormde Kcrk die niet 

(1886-1968), die vee! in

vlocd heeft gekregen in de 

Nederlandse Hervormdc 

Kcrk en in de Cerdor

meerde Kerken. waren in 

de politiek vooral te vin

den hij de naoorlogse Dr ( · Klof' n1ct Kuyper n1eegingcn, 

Doorbraak naar de Partij van de 

Arbeid. Barth poneerde een christocen

trische theologie en ethiek, waarin het 

Woord van Cod zoals zich dat hedt 

geopenbaard in Christu'>, allcshcslis

scnd is en waarin hct menseli1k ver

stand dus een ondergeschikte rol 

vervult. Hij nam daarmcc afstand van 

toen hij de Cerdormeerdc Kerken op

richtte, maar vasthieldcn aan Hoede

makers leuze 'heel de kerk voor heel 

het volk' ; en 

d. de Cereformeerde Bond, die wil tc

rugkcren naar het karakter dat de kerk 

in 1618 had. Dat laat<,te onwat onder 

mecr het ongcwrJzigde artikel 36 uit de 
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Nl'derlandsl' Ccloofshelijdenis, waarin 

dl' ovcrheid wordt opgcdragen de valsl' 

religie te bestrijden, welke opdracht 

door dl' Cerelorml'erde Synode in 

1905 uit de belijdenis werd geschrapt 

Dezl' vier richtingen hl'stonden tot de 

Twl'l'dc Wereldoorlog naast elkaar in 

een knk die enkel een administratief 

karakter had. De door Barth geJnspi

reerde midden-orthodoxie nam het ini

tiaticf tot kerkvernieuwing. Met de 

aanvaarding van de belijdende, in plaats 

van !outer administratieve, kerkordc 

van 1951 nam de Hervormdl' Knk dc

linitief afstand van het door Koning 

Willem I opgelcgde reglement en van 

de modernistischc geest, dil' voor de 

gcrelormel'rden in 1834 en I HH() de 

aanlciding tot afsplitsingen hadden ge

vormd. In Ieite werden daarmee in 

1951 de voorwaarden geschapen voor 

hct we-er 'iUillcngaan van geretorn1ccr~ 

den en hervormdcn, dat z1ch thans vol

trckt De ontwerp-kerkorde van de 

Vcrenigdl' Protl'stantsc Kerk Ill 

Nederland, die zij samen met de evan

gl'li,ch-lutheranen gaan vorml'n, ligt 

ter bespreking l'n amendcring bij dl' 

plaatseliJke kerkeradcn van de dril' ker

ken l'n zal, naar verwachting, in 1995 

door de '>ynodl'n delinitief wordl'n 

vastgl'steld 

Bartbs christocentrie hield cen he iii-

ging in van hct gchclc Ieven, ()()k van 

dl' politick Dit leiddl' hem tot een, 

weliswaar bcscheidcn l'n geestelijke, 

maar toch toczicht houdl'nde rol van 

dl' kerk ovn de staat. De tocrusting tot 

het nemen van politickc beslissingen 

hoort zip1s inzicns ook niet thuis in cen 

partii, maar in d" kerk. [)" chri<;tclijke 

gl'ml'l'nlc staat centraal en christeliike 

partijvorming wijst hiJ at lliJ deze per 

saldo theocrati'.che kcrk pa<;t ecn prote

ti'.che rol tl'gcnovcr de ovnheid. Dat 

( llV Ill 'JI 

sloot allemaal goed aan hij hl't verlan

gen in de kring der barthianen na dl' 

Tweede Wereldoorlog naar solidariteit 

en cenheid in kl'rk en volk. ZiJ wildcn 

niet terug naar pre-moderne tijden, 

maar hadden l'l'n nog grotere aiken 

van Kuyper en zijn anti-the.,e, die tot 

de verzuiling leidde. Daarom sloten zij 

loch liever aan bij de leuze 'heel de 

kerk voor heel het volk' onder gelijktij

dige politieke doorbraak naar het socia

Ji.,me. C:onservatieve theocraten en 

progressieve harthianen vonden elkaar 

in een compromis bij het formulcren 

van her artikel over de overheid in de 

vernieuwde kcrkorde van de Ncder

land'>e Hervormde Kerk: de kerk hlcef 

strijden voor het rcformatorisch karak

ter van staat en volk en wendde zich in 

de arhcid der kerstening tot nverheid 

en volk om het Ieven naar Cods belof

ten en geboden te rich ten ( Kerkorde 

1951, artikel VIIL4) 

Ook hij het CDA is nng een zekerl' 

doorwcrking van dit kerkorde-artikel te 

vinden in het Program van Llitgangs

punten, waar het stelt dat het C:DA 'een 

wezenlijke hetekenis hecht' aan de uit

spraken van christelijkl' kerken en 'zich 

open stelt' voor de opvattingen van 

maatschappelijke groeperingen ( 1980, 

artikcl 2, 1993, artikl'l 3) Dit standpunt 

is in I 980 met name op aandrang van 

de CHLI-afvaardiging opgenomen, 

waarhij in het oorspronkclijke voorstel 

zells slcchts sprake was van 'uitsprakcn 

van de Kerk'. 

Een probleem in de plurale 
samenleving 
Barth's thcocratie Ievert echter wei een 

probleem op in een plurale <,amenle

ving, waarin vclcn dit geloof niet delen. 

Demncratie verondnstelt immer<, het 

re<,pecteren van ander.,denkendcn en de 
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hereidhcid tot hct compromis en tot 

onderwerping aan een meerderheid. 

Hoe verhoudt deze hereidheid zich tot 

hct gcloof dat Cod's Woord alle<,beslis

send is) Kan een gelovige cigcnlijk wei 

van harte dcmocraat zijn? Dat is de 

vraag die CC de Kruijf stelt in zijn 

hoek Waakzaam en nuchter. Over 

chri'>telijke ethiek in een democratie' 

De auteur vcrkrceg in 198CJ van de 

Nederlandse Hervormde Kerk cen aan

stelling als hooglcraar theologische 

ethick aan de Rijksunivcrsiteit Leiden 

om zich enkelc jarcn gchcel aan dit on

derzoek tc wijdcn. Het voorlopige ant

woord, dat het bock op de gestelde 

vraag gccft, hecft vccl stof doen op

waaicn. De Kruijf <,chudt dan ook aan 

de fundamenten van de politicke ovcr

tuiging van veel hervormden. De dice-

ten van zijn wcrk reiken 

Naast het liberale 

minimalisme en het 

waarschijnlijk ook buiten die 

kcrk. Zeit schrijft hij in zijn 

'Woord vooraf' dat onder 

meer de verregaandc ver

zwakking van het socialismc 

vclcn in de kerk hebben 

doen herusten in de onmacht 

om het vcrhand tussen geloof 

en politick tc hcleven. Daar 

kan dus een verklaring liggcn 

voor een deel van de elccto

rale achteruitgang van de 

Partij van de Arbeid. En ook 

als de hervormden in kwe<,tie 

theocratisch 

maximalisme is er 

een optimale moraal 

van de staat waarop 

de politieke inzet 

van de christen-

democratie is 

gericht. nog wei op die partij stem

men, dan zal de binding 

daarmee ziJn verzwakt. Droeg dit wcl

licht ook b1j tot de vermindcring van de 

anti-confessionele polarisatie in de 

PvdA? De voor het CDA mecst interes-

sante vraag is echter tot welkc politiekc 

overtuiging een hernieuwde door

denking van de rclatie tussen geloof en 

politiek in de Hervormdc Kerk leidt en 

welke invloed de vcreniging met de ge-

reformeerden en de lutherancn op de 

politieke mcningsvorming in kerkclijkc 

kring zal hehhen. 

Op theologisch gehied hlijft De Kruijl 

hct hartgrondig met Barth eens: 

ChristLJS gaat v6or allcs, Cod\ Woord 

hliJft van heslisscndc hctekeni'>. 1\laar 

op sociaal-ethi,ch gebied niet. Na ecn 

uitvocrig onderzoek van de gronchla

gen en de ge<,talten van de democratic 

en de politickc ethiek verwerpt hij op 

theologische gronden het thcocrati'>chc 

<,tandpunt van llarth en van Hoccle

maker. Theocratic is zijns inziens aileen 

mogclijk als overhcid, volk en kerk zich 

op hetzellde gelool baseren. Die situ

atie deed zich voor ten tijdc van het 

oudtestamentischc Israel, in de 1\liddcl

eeuwen en ook nog ten tijde van de 

godsdien<,tvrede van Augsburg lcui111 rc

qio eius relil}io), maar is met de secularisa

tic van de atgclopcn twee eeuwen 

radicaal veranderd. llarth lmtc dit pro

blcern op vanuit ecn besef van solidari

tcit met de niet-gclovigen: ongelovigen 

wetcn oog niet of niet meer dat Cod 

ook hun Cod is en ook hen hecft vcr

koren. De wereld moet volgens Barth 

met de humor van het geloof hezicn 

worden. De ongelovigen denken wei 

los van Cod tc zijn, maar dat hebben 

zij mis. Men moet het verzet tegen het 

gcloof nict a! tc Z\vaarwichttg nen1en, 

hct is tenslottc cen slag 1n de Iucht. De 

wereld staat reeds onder het positicve 

voortcken van Jezu<, ChristLJS. Daarom 

kon llarth nog cen theocrati'>che pmitie 

inncmen (pagina 68). 

De KruiJf is het hier met Barth oneens. 

En hij voert daarvoor niet een praktisch 

argument aan - namelijk dat de seculari

satic als gegeven moet worden erkend -

maar een theologisch argument. Dit ar

gument luidt dat het kwaad weliswaar is 

overwonnen door _lezus' lijdcn en op-
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'->tanding, nla{H hct is cr nog \vel en het 

zal er zelfs tot het einde der tijden zijn 

lr is concurrcntic tussen het Koninkrijk 

Cods en de wereld en deze strijd vol

trekt zich nict huitcn de mensen om. 

De Kruijl wijst hiJvoorheeld op hct op

komend national1sme en raci<,me (pagi

na 7) Omdat hct kwaad er volgens de 

hijhel altijd zal zi)n, acht hq kcrste

ningsaspiratics ook theologisch on

houdbaar. ol zij nu conservatief ziJn 

dan wei rcvolutionair, zoal, bij de be

vriJding'>theologic Ook al gehiedt 

lczus Christus om aile volken tot zijn 

di,cipekn te maken, dan is daarmee 

nog gccn opdracht tot kerstening van 

het <,taatslcven van de volkeren gege

ven. De <,taat is in hct Nieuwe Testa

nlcnt gccn voorwerp van reali~ering 

van hct heil, maar terrein van <,amen

lcven van gclovigcn en ongelovigen. 

Barth ging zijns inzicns vooral in zijn 

laterc wcrk tevccl uit van cen verzoe

ning van de wneld, die zich reeds ge

hcel had voltrokken. Dat kidt tot ee11 in 

de chri<,telijkc gemeente niet, maar in de 

politick wei onhoudhaar kcrkclijk supre

matiebc,ef Wat kan een kerk, die zich 

zo opstelt. dan immers nog aanvoeren 

tcgcn andcrsdcnkenden die de staat 

voor hun ideelc karretJe wilkn spannen J 

De twee-rijkenleer opnieuw 
bezien 
In plaats van Barth\ theocratic her

nccmt De Kruijl de twee-rijkenleer zo

als Augustinu<, die verstond. De kerk

vadcr lccldc, evenal-; wij, in een tijd 

waarin de samcnleving lundamcntcel 

pluraal was. Dit hewoog hem tot een 

houding van wervende liefde, terwijl hij 

tcgclijkertiJd krachtig antithetisch 

dacht: de wereld is verdorvcn en de 

mens moct zich daaruit hekeren. 

Augu'>tinus' twee-rijkenleer vcr<,chilt 

dan ook van die van Luther. BiJ Augus-

tinus ging het primair om kerk en we

reid, bij l.uther om kerk en <,taat. 'Door 

hij de term twce-rijkcnlecr onmiddellijk 

aan de lutherse boedelscheiding tussen 

geloot en politick tc denkcn, past men 

histori<;ch gesprokcn een verenging 

toe', zegt De Kruijf. 'Fn door vervol

gens de twee-rijkcnlecr at tc wijzen 

lzoal<; Barth-cjk), miskent men dat elk 

denken over het verhand tussen gclool 

en politick een twcc-rijkcnleer veron

der<,telt als cen hczinning op de ver

houding tussen de chri<,tclijke gemeen

te en de wereld' (pagina 70). len thco

logische erkenning van pluraliteit in de 

samenleving a Ia Augustinus stclt de 

kerk in staat om in een dcmocratische 

samenleving te participeren zonder 

haar toevlucht te ncmen tot een theo

cratische houding, in de mcning dat die 

tot haar identiteit hehoort. 

Het i'> de overtuiging van De Kruijl dat 

dcze theologische waardering van het 

plurali<;me zelf<; een heter kerkelijk ar

gument voor de democratic is dan het -

ook in de christen-democratic- gehrui

kelijke beroep op de menselijke waar

digheid. omdat het dehat in de demo

cratic precies de 111terpretatie van het 

begrip menselijke waardigheid bctreft 

[en crkenning van pluraliteit impliceert 

daarentegen de hcrcidheid tot een den

ken van het individu naar de overheid 

in plaats van omgekeerd. Uit deze er

kcnning volgt dat de cthische vraag in 

de context van de We-,terse democratic 

luidt: 'Waarovcr kunncn we het eens 

worden met behoud van respect voor 

elkaars rei igieuzc ovcrtuigi ngenc' A Is 

we in de staat zo ccn cthisch compro

mis zocken. dan is dat geen verraad aan 

cigen normen, maar dan komt het 

voort uit de crkenning dat dit compro

mis bcvredigender zal zi)n voor de sa

menkving als gcheel dan wanneer een 
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van de partijen zijn wil zou kunnen op

lcggcn (pagina 177). 

De afwijzing van de theocratic hete

kent voor De Kruijf hcslist niet dat het 

tcrrcin van de politick theologisch nict 

intcrcssant meer is. Die opvatting 

proeft hij hij Kuitert 'Alles is politick, 

maar politick is niet alles' en hi) wijst 

die af (pagina 104) De Kruijf bepleit 

daarentegen ecn vorm van 'twee maal 

den ken' voor christenen die politiek ac

tid worden. Een maal staandc in de 

brede moraal van het uniekc christelijk 

geloof en een tweede maal vanuit de 

positie die men inneemt in hct politieke 

debat om de smallc moraal en die tot 

hct respecteren van andersdenkendcn 

als gelijkwaardige gesprekspartners 

noopt. Het dchat om de smalle moraal 

kan niet leiden tot de gercchtigheid in 

de voile liijbelse zin, maar moet wei lei

den tot een humaniscring van het sa

mcnleven van mensen met verschil

lende overtuiging Dat is de opdracht 

van de christen in de politick Hoewel 

voor de bijhel en de traditie naar de 

mcning van De Kruijf de democratic 

onbekend was, kan de christclijke ge

mecnte cr toch een zekere voorkeur 

voor uitspreken, omdat de waardigheid 

van de mens aan deze staatsvorm ten 

grondslag ligt. Hoc uitcenlopend de in

terpretatie van dit bcgrip ook kan zijn; 

het vormt cen communicatiebasis in de 

politiek, waar de christclijkc gcmeente 

dankbaar voor kan zijn. Bovendien 

wordt de vriJheid van de gemcente gc

waarborgd door ruimte voor pluralismc 

in de samenleving De chri<;tclijke 

ethiek leidt ook tot gehoorzaamhcid 

aan de wet, zolang dit nict wordt erva

ren als ongehoorzaamhcid aan Cod. Zij 

leidt eveneens tot actieve participatie 

aan het politiekc Ieven, tot bercidhcid 

tot compromis en coiiperatic met hct 

oog op het docl van de staat: een 

vreedzaam Ieven. Daarover wordt hct 

morelc dehat in de politiek gevoerd 

De uitkomst ervan valt niet samen met 

de liberalc ethick, maar is het resultaat 

van een voortdurende strijd tussen de 

hrede moralen met her oog op cen 

smalle moraal. Dit resultaat typeert De 

Kruijf op grand van de litcratuur met 

de waardcn orde, gerecbtigheid en per

soonli)kc vrijheid (pagina 190) Metho

dologisch kicst hij niet voor pmitivisme 

noch voor natuurrecht, maar- in navol

ging van P B Cliteur - voor cultuur

recht: recht is datgcne wat in de 

botsing van belangen en opvattingen 

met veel viJlcn en schavcn tenslotte als 

rccht wordt ervaren. De christclijkc 

ethiek stipulecrt daarhinnen vooral de 

gerechtighcid en de liefde 1\laar liefde 

en recht mocten worden onderschei

den. De liefde is de mccstc, het rccht is 

kleiner Maar hct speelt een grote rol. 

Tussen recht en liefde zal altijd ccn 

spanning blijven 

Christenen kunncn zich bij dat dualis

mc niet necrleggen. De chri-,telijkc ge

meente is gerocpcn om mee te zoeken 

naar hct recht dat de samenleving or

dent. Zij doet dat nict theocratisch, 

maar 'waakzaam en nuchtcr', naar I 

Petrus 4:7 en 5:8. Haar -;preken is in 

een democratic ecrder uitzondering 

dan rcgcl. Want als het gebeurt zegt de 

kerk daarmce dat de normale wegen 

niet volstaan. dar de overheden de taak 

om recht en vredc te zoekcn nict ver

vullcn. Zolang de zaak zo dramatisch 

niet ligt, hulle men zich nict in de pro

fetenmantel, zegt De KruiJt cr1 hij vue it 

zich daarbij ge<,teund door het artikel 

over de ovcrheid in de nieuwe kerkorde 

van de Verenigde f'rotcstantse Kerk. 

waaruit de woorden 'kcr<,tening' en 're

formatorisch karakter van de <,taat' zijn 
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verdwenen 'De kerk belijdt telkens op

nieuw in haar vieren, spreken en hande

len )ezus Christus als Heer van de 

wereld en roept daarmee op tot ver

nieuwing van het Ieven in cultuur, 

maatschappij en staat. In samempraak 

met andere kerken getuigt ziJ voor 

mensen, en machten en overheden van 

Cods beloftcn en geboden' (concept 

kerkorde VPK, 1993, artikel 1.6) De 

relativering van de stem van de kerk 

naar buiten client gcpaard te gaan met 

ccn stimulam van de hezinning binnen 

de christelijke gemccntc op de beteke

nis van het geloof voor hct openbare 

Ieven. Dat betekent een onderwijzing 

in burgcrschap (pagina 241) De Kruijf 

spreekt zich met het oog op de tweede 

maal denkcn dus uit ten gunste van het 

onderschcid tussen de kerk als instituut 

en de kerk als organisme Hij heroept 

zich daarbij als goed hervormd theo

loog niet op Kuyper, maar op Noord

mans ( pagina 245) 

Beoordeling 
Tot zover het hock van De Kruijl Nu 

zou men ziJil conclusie enigszins mee

warig kunr1en afdoen met de constate

ring dat ook de barthianen beginnen te 

ontdekken, wat de gcrcformeerden al 

ecn ccuw geleden inzagen, namclijk dat 

de polrtiek een relaticf autonome sfeer 

on1vat, waar -.;ocvcrc;initcit in eigen 

kring client te heersen. Dat wil zeggen: 

los van kerkelijk toezicht, maar met 

doorwerking van aan de Heiligc Schrift 

ontlecndc normativiteit in de eigen, 

even essenticle als beperkte taak van de 

overheid om recht met gezag tot gel

ding tc brengen. Door het zo te stellen, 

hcclt men het gelijk weliswaar aan zijn 

zijde, maar dreigt men zich ook te snel 

van het boek van De KruiJf af tc rna

ken. De wet van de remmende voor

sprong heeft als complement de impuls 

( llV ro <J-1 

van de creaticvc achtcrstand' De Kruijf 

heeft zijn zaken goed bestudeerd en hij 

schrijft meeslepend AI lezend vraagt 

men zich steeds nicuwsgicriger af waar 

dit betoog de hervormde theologischc 

ethiek in politiek opzicht zal doen uit

komen. 

De doorwerking van Gods Woord in 

de politickc standpuntbepaling blijft bij 

De Kruijf voluit overeind, onder crkcn

ning dat hct niet om de Cir>itate Dei gaat, 

maar om de ovcrhcid en de vrede in de 

staat. Op dit punt verstaat Kuitert hem 

in zijn besprcking in NRC-Handelsblad 

van 21 mci jongstleden verkeerd. De 

Krui)f kicst niet voor een 'natuurlijke, 

niet op bijbelsc openbaring gebaseerde 

srnalle moraal. ( ) waarin Cod rcgeert 

via het natuurlijk Iicht, waar icdcrcen 

van wcet en waar we het in de politick 

van moetcn hcbhen' (Kuitert) De 

christelijke bijdrage aan de smallc mo

raal blijft, zij het op een niet-theocrati

sche wijze, in het gcloof gefundeerd. 

En van het natuurlijk Iicht, de algemene 

genadc, ncemt De Kruijf afstand, daar

in blijft hij barthiaan (pagina 165) In 

ditzclfde perspectief stelt de auteur dat 

cr grenzen zijn aan het com-
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promis. Hij hccft dat niet no

dig als rechtvaardiging 

tegenover thcocratische op

posanten, zoals Aantjes sug

gercert in zijn bespreking (In 

de 'Waagschaal', 26 fchruari 

Voor christenen die 

1994, 44), maar juist omdat 

hij als christen deel wil ne

mcn aan het dehat over de 

politiek actief 

worden bepleit De 

Kruijf een vorm van 

'twee maal denken'. 

smalle moraal. Niet aile politieke uit

komsten zijn dan verdedigbaar, 66k 

niet met een berocp op het zedelijk 

draagvlak van de bevolking 

De Kruijt's twcccle denken is nog in 

ontwikkeling, zo erkcnt hij ook zelf 
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Hij gedt ecn aanzet door de hoven 

aangehaalde algemene notics te formu

leren en door de kwe<,tie van de abor

tuswetgeving als casu-; uit te werkcn. In 

hoofd.,tuk I typeert hi) de smallc moraal 

nog als 'de minimalc consensu-. in de 

staat'. Later gecft hi) aan dat de smallc 

moraal echtcr niet samenvalt met de 

minimale liberalc cthiek. Dat i'> juist. 

Naast hct liberale min11nalismc en het 

theocrati-;ch maximalismc is er cen op

timalc moraal van de staat dcnkbaar 

Dat is in mijn ogcn cen moraal die de 

mem zict als cen relationeel wezen, die 

de kwalitatievc verscheidenheid van 

maatschappeltjke scctoren respectccrt. 

die in de natuur een zelt-

De Kruijl<> tweede manicr van den

ken zou hem dl!'; tot een, in elk geval 

weten-;chappeliJke, apprcciatie van de 

chri-.ten-democratie kunncn brengen 

Het Program van Uitgangspunten van 

het CDA neemt in de ecr-.te zes artikc

len dezelfde politick-cthische positic in 

als die De Kruijt voorstaat. Van het 

CDA heeft hij cchter een opmerkclijk 

ccnzijdig bceld, alsmede van de prote

<,lantse politiek-hlmofische opvatttn

gen, die daarin zijn ingcbracht Hij 

besteedt slcchts enkele pagma\ aan 

Kuyper en geen enkelc aan Dooye

weerd, die evcneens a[<,tand nam van 

de Barthiaanse theocratie zondcr in 

Kuiterts opvatting van de 

standige beschcnnwaar

digheid onderkent en die 

van de overheid vcrwacht 

dat zij de publieke gerech

tigheid nastrccft, wat on-

Het leerstuk van de 
twcc-rijkenleer te vcrval

len (biJvoorbeeld in 'De 

soevereiniteit in Christclijke Staat'>idee', 

eigen kring is voor 
Liberta<;, Rotterdam-

Utrecht, 1936, 11, 251. 

der mccr een acticve De Kruijf kennelijk Het lcer'>tuk van de soeve-

bescherming van de gees

telijke vrijhcid met zich 

meebrengt Op die opti-

tahoe. 
rciniteit in eigcn kring is 

vnor De Kruijt kennelijk 

malc moraal is de politiekc inzet van de 

christen-democratic gericht Ook de 

sociaal-democratie beoogt ecn optima

lc moraal, mit-. zij haar wortels in het 

gemeenschapsdenken trouw hlijft Van 

libcralen mag men dat vanzelf-.prekend 

nict vcrwachten, maar cvcnzeer is het 

de vraag of men daartoe cen overtui

gcnde bijdrage kan aantreflen bij de 

vrijzinnig-dcmncraten. Uitcraard laat 

de daar vigerende proccdurelc dilcotm

ethiek a Ia Haberma., aile uitkomstcn 

nug open, maar dati<> tegelijk de zwak

te. lk mag loch aannemen dat de politie

ke inzet van de christeliJke gemecnte 

voor De Kruijf mecr ethische '>Ub'>tantic 

bevat dan de wens om voortdurend per 

geval aile mdividuele meningen tc pci

len, hoezccr dit ook moge aan'>luitcn bij 

het modernc lcvensgevuel 

tahoe. Hij spnngt van 

Kuyper direct via Coudswaard en Van 

Zuthem naar Kuitert en Mancmchijn. 

Omdat hij zodoende slechts oog heett 

vnor het chri.,ten-radicalisme, conclu

deert hij dat in het CDA het christelijk 

karakter problcmatisch werd. Maar is 

die conclusie - ovcrigcm niet aileen bij 

De Kruijl - niet een artefact, veroor

zaakt door een ecnzijdig per<,pecticf op 

de prote<;tanbe politiekc ethiek) Er is 

waarachtig wei mccr protestant<,e poli

tieke cthiek gewee<,l dan de genoemdc 

auteur<, lk dcnk dan aan de lijn die 

loop! van Lohman via Cerretson en 

Aalder<, en aan de lijn dte loopt van 

Dooyeweerd via Omtlander en de 

Kuypcrstichting Maar het rapport 

'Publieke gerechtigheid' van het 

Wetcmchappelijk lmtituut voor het 

CDA uit 1990, dat deze lijr1en schet'>t, 

(I JV 10'''4 



wordt enkel geciteerd om naar de ka

tholick Maritain te verwijzen. Me 

dunkt dat daar over hct door De Kruijl 

bchandcldc vraagstuk nog wei iets meer 

in <,taat. lk noem onder andere de para

graaf 'Christen-democratic en politieke 

democratic', hct hoofd.,tuk over de pro

testant<,c staats- en maat<,charpijbc

schouwing, het hoofdstuk over chris

telitk geloof en rolitiekc ovcrtuiging en 

de raragraaf over hct compromis. En 

dan heh ik het nog niet ccns over de 

consensu<, terzake die hinnen de chris

ten-democratic gegroeid is tussen rro

testantcn en katholieken. Kan men, 

gegeven deze <,tclselmatige rcflcctie, de 

chn<,ten-democratie als vorm van 

chri'>telijke ethiek in een democratic 

wei in ccn halve pagina afdoenc 

Dezc ccr<;tc kritischc kanttekcning 

heeft te maken met een tweede, a]<, De 

KruiJI met Noordmans van mcning is 

dat men in de kerk 'in'>tituut' en 'volk' 

moct ondcrscheidcn, blijtt partlJVOr

ming op christclijkc grondslag dan zo 

een ma<,<,id tahoe, a is het was? Ligt het 

nict voor de hand dat de \eden van de 

chri<,te\ijke gcmeentc voor de stclscl

matige verderc ontwikkeling van hct 

twccdc denken en het neerleggen van 

de conc\u-,ies terzake in rolitickc <;tand

puntcn, hchoclte krijgen om zich op 

ccn gcmcenschappelijkc politiek-ethi

sche grondslag te organi'>eren' i\!ct 

wclkc rcchtvaardiging lcgt de kcrk daar 

nog cc11 tahoe op~ \'Vaarom amhtelijke 

vergaderingen te helastcn met het 

tweede dcnken, is het niet heter dat zij 

zich vollcdig wiJdcn aa11 hct eerstc? Is 

het niet een kwestie van zmvollc ar

heidwerdclmg als de kcrk wei de juistc 

sociaal-cthischc vragen <;telt, maar ver

wacht dat er andere organisatics zijn, 

die daaror chri'>telijk gc"inspircerde ant

woordcn gcvcn, woarop zij vcrtrouwcn 

(JlV III'JI 

kan? Zou dit de Vcrcnigde Protestantse 

Kerk niet tot een, uitcraard nict cxclu

sieve, maar wei pmitieve waardering 

voor de christen-democratic als heel

ding voor zo'n hezinning moeten hren

gen? Of blijft dat voor barthianen - en 

lutheranen - een hrug tc ver? 

[)r_ Cl Klot' ( 1 <i-17) Is rLulisPrrP<llli}ri1d 

directclir P<lll het Wetrllschii/1/JClijk l11stltuut 

Poor !Jet CDA 

Wac1kzamn ell II IIchter ()perc lnlstelljkc ethlek 

l11 rc11 den1ocratle i-, geschreven door C.C 

de Kruijl Hct is uitgcgcven in Baarn, 

I ')93 Hct bevat 25() pagina's En kost f 
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