
De aandacht voor de persoon van de politicus heeft een diepere 

achtergrond dan profileringsdrang. Dit hoopte Elco Brinkman dui

delijk te maken met zijn toespraak tijdens het NCRV-symposium 

'God in het openbaar' op 19 november 1993. 
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c vong )Jat overlcdcn oud

gouvcrncul van Nicu\v 

C.utnca Van Baal vcrtclde 

ttl CCI1 tc\cvt<,tC·ttltCIVIC\1! 

met de pnc<,tcr Antoine llodar wclkc 

pcr<,oonliJkc gcloof<,tocht hij in ziJn Ie
ven gcmaakt had. lk Iicht cr ccn aantal 

markantc uibprakcn uit, 

omdat zc vcrheldcrend 

zijn voor hct thcma waar

ovcr \Vij sprckcn vZtndaag. 

Up de vraag van Hodar 

wat de invloed wa'> van 

Z!Jil cn1igrat1c naar 

hersteld zonder doden ol ongelukkcn. 

We hebbetl daar tocn zcven of acht da

gen rondgevaren in ccn paar kleinc 

hoomstamkano's die staande gerocid 

worden. Dat i'> niets bijzondcrs want 

Frcdcrik Hcndrikeiland is geen land en 

gcen water. Hct is eigcnlijk ectl hord 

Ncdcrlamklndic op zi)ll 

Cml.,hccld en op zijn vi

<;ic op hct chri<;tendom, 

antwoordt Van BaaL 'Op 

hct chri<;tcndom a! direct J\.1r drs. LC Bri11kman 

erwtensoep waar je hicr 

en daar doorhecn kunt 

varcn. Wei hijzonder was 

dat hct a! die dagen rc

gende en ik clkc dag op

nieuw de regen lang<; de 

hlote rug en billcn van de 

roeicr voor mij omlaag 

heh zicn <;ijpelcn lk ken

de de man, Kreapi wa'> 

zijn naam en hij had mij 

ecrdcr gerocid. 1\ laar op 

de zesde dag dacht ik: Ia. 

wat ruin1cr, \vat gcnlakkc-

lijker Op hct Cod.,Ixeld als zodanig je 

krijgt war at-,tand van va~t'-;taandc voor

'>t('llingen Dat ts mij duidelijk gewor

clen tn lll't voorval dat ik ook in mijn 

mcmoircs hcb vnhaald. WiJ haddetl op 

h-cdcrik Hcndnkeiland een op<;tand 

bclccfd en na afloop moc<;t ik cr op

nieuw llCcn, nu met de a<,<;t<;tent-resi

dent, om hem te Iaten ztcn hoc kcurig 

we hct cr algchracht haddcn: de ordc 

nou gcloven wij in de 

kerk en dat wnrdt ook hun door pa'>

toor en zcndcling voorgehoudcn, dat 

zij a!, zc zich niet hckeren. naar de hcl 

gaan. Na ruim andnhalf jaar Nicuw 

Cuinea had ik zo mijn twijfcls over die 

gcrcformcnde lilosotie, ccn tilmofic 

waar, eenmaal tet·ug op Java, Vnkuyl 

mij verder gcholpen hedt door miJ te 

<;teuncn in het vermocden dat dcze filo

solic al tc zccr het air aannam de 
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Almachtigc over de '>choudcr gekekcn 

te hcbbcn, a\ tc pr-ccie<; lc weten hoc 

het allcmaal moest.' 

Terug in Nederland wordt Van 8aal, na 

onder andere lid van de Tweede Kamer 

voor de ARI' te zijn gcwee<;t, hooglc

raar urlturele antropologic In die pc

riodc dominccrt hij hem de 

wctenschappelijke kijk op r·eligic, 'de 

teruglciding van religie tot een psy

chisch hcpaalde aanlcg, waarhiJ je hei

melijk hoopl dat dit toch ieh zal 

oplcvercn wal de waarheid van de reli

gic hevc<;tigl t\ 1aar toen ik mijn theo

riecn nog een'> na\a-, kwam ik tot de 

conclusie dat ik per saldo met die theo

rieen nog aile kantcn uit kon, waarmce 

de mogelijkheid openhlcd dat rcligic 

nict mecr hchoeft te zijn dan ecn place

bo_' 

In de laat<;te jarcn van zijn Ieven her

necmt hij zijn visie en probeert hij een 

ingrijpende geheurtenis, hem overko

men in ccn ]appcnkamp, eer1 plaats te 

geven. 'Hct geviel tegcn het eindc van 

mijr1 kamptijd hct was een tijd 

waarin wij honger !eden. Toen, op een 

nacht ieder in -,\aap was gcvallen en het 

dood<;ti\ om mij hcen was, kreeg ik in

eens het gevoel van ecn macht buiten 

mij, een overweldigende macht over 

me en in me, een gevoel waarop je voor 

jezclt reagecrt mec ja, dit is Cod, dit is 

macht. I loe lang hct duurde weet ik 

nict In ieder gcval niel lang Het wijkt 

weer, en het eer<;tc wat ik tocn dacht -

want je hlijlt hcldcr- van hoofd, dat wei 

- wa'>: i'> dit nu een hallucinatie ten ge

volge van de hunger~ \k heb tocn direct 

tegen mcze\1 gczegd dit i'> geen hallu

cinatie Hct i'> hct belcven van de aan

wezigheid Cock' 
Vorig jaar i'> Van Baal overlcdcn. \)e 

tekst van krcmia hoven zijn overlij

densadvertentie i-, een laat-,te aandui

ding van de door hem ervaren 

openbaring van het My-,terie 'Cij hcbt 

miJ overreed, Hecr, en ik heh mij Iaten 

overreden. Cij zijl mij Le <;tcrk gewecsl' 

Van Baal wa'> een mocdig man Hij 

durfdc in een tiJd dat vormen en nor

nlcn vu-;t\agcn ccn cigcn wcg tc gaan 

Ook in dczc Lijd is moed nodig om ecn 

cigcn \\'cg tc gaan, nu cchtcr on1dat cr 

jui'>t zoveel onzekerheid en twijfcl i'>. 

en met betrckking tot Cod en met be

trekking tot de politick Hocwel in de 

rij van '>prekcrs ik vandaag lctterliJk het 

laat'>te woord heh, hguurlijk wil ik dat 

in icder gcval niel hcbben. lk leg vcr

antwoording at van een wcg die loopl 

lu'>'en zocken ennzijds en l.moctcn en 

willen J kiezcn andcrzijds. 

Onze betrekkelijkheid 
Van aile conventie'> ontdaan vcrwoordt 

het chri'>tclijk gcloof dunkt mij de crva

ring van men<,en van iels ol icmand die 

groter i'> dan wiJzelt, die de grond van 

om bc<;taan is, die ons (om met Lubber'> 

tc spreken l hcademt en naar· wie wiJ 

reiken. Her vcrwoordt het weten van 

een Cod die het begin van om Ieven 

<;tcmpclt (wiJ zijn gcschapen naar· zijn 

beeld) en die ons do en en denkcn dec\ 

doet uitmaken van een geheel en hct 

ecn plaat<; gcdt binner1 de voltooiing 

van de ~chcpping. Zo crvarcn \Vij zin, 

een woord dat nict toevallig 'hctekeni-,', 

'bcdoeling' \vi\' en 'lust' betekcnt Onze 

dadcn. woorden, motieven en <;trcvin

gcn zijn opgcnon1cn in ccn grotcr gc

heel. Wij zijn du-, betrekkcliJkc wczcn'> 

in de letterlijkc zin van het woord. t\kt 

cen variant op de woordcn van de de

ken van het bi-,dom Haarlcm hij zijn al

scheid 'Wij hebben de waarheid niet in 

handen, wij ziJn in handcn van de 

waarheid.' 8iJ betrckkcliJkc memcn 

hoort een betrekkelijke moraal. Dat " 

iets ander'> dan willekeurrg Het duidt 
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op de noodzaak t-ccht te doen aan '>!X

ulieke om<,tandtgheden. Fen gouvn

tlL'Ur die acht dagen lcgen het 

zwocgcndc lichaam van ccn tnlond-,c 

mc·tn aankl)kt zal cerdcr van de wi,,he

geerle dcr wet"dec al<,tappcn dan de 

hooglnaar die h111ncn de muren van de 

untvLT<,ilett hll)lt. Om mel Ku1tert te 

.,preke11 't\lmaal " altl)d 111 bewe

ging, n1oct dat ook zijn 0111 zijn lunLtiC 

te vcrvullcn. \Ve mocten zeJI, ccn <,tap 

vcrdcr gJJil en zcggcn: nloraallcclt vJn 

\1<._'\\TgJng, zc\l.., VJll c'.:pcrinlcntcn die 

hct loggc lichaanl vltn \\'Jl !llJg en nict 

lllJg in hc\\'cg111g houdcn So1n'-. tlli-,\uk

ken ze. '><>Ill'> II) ken ze i nderdaad een 

nieuwe weg te hieden t\loraal \char

rei( <llll proelondervindell)k uit te zoe

ken ol n1ct hct gcdrag nog \\'JJrdcn 

worden gcdicnd en ot dat nog gocdc 

c.:n wczcn\ijkc waardcn Zl\11 

lknkt u 11u ntet dat aileen lihcraln 

chr~<,letlcn zoal' Kuiterl miin lnlu.itie' 

etl gcdachll'll hicrover trcfzekcr ver

woorden Croen van l'rtn<,tnn waar

-,chuwde er al voor dat de lcvendigheid 

van hct gclool hct nict mag ;:dlcggcn 

tcgcn orthodo:--.:c llZlll\\'gczcthcid 'hoc 

nllnder lcvendig hel gelool. de' te mecr 

gehechthcid aan uiterliike vonn en vcr

..,L:wing JJ!l lcttcrlllkc opv0tting vJn 

ccnmJal ZtJngcnomcn hc\ijdcnt-,gc

'Lhrilten Viiand dcr lmmul1cren hen ik 

niel.· de' te mecr vi1and der vad"gheid 

die ze tot oorku.,-,en ckr hekrompell

lwid die ze tot <,leumcl. zeit-, legen de 

illthcl nmhruikt.' 

In de zdgclopcn twtnlig ioZlr i" de ruim

le die he<,taal in een dcrgelijk geloot 

en ccn derge\1ike n1oraal n1axinE1JI ge

hrulkt Velc zekerheden Zllll overhoord 

gezet. ,\\aar ondanb het !cit dat hel 

geloot ecn 'algcmccn hetwiikld chn<,te

liik gelooi' were! hehben we hct geloot 

al-, zodanig tltel overhoord gezet. Wei 

zijn we gedwongcn on1 a\~ her ware te

rug te gaan tot de kern ot liever de 

hrotl Daardoor i-, zichthaar geworden 

wat de grond-,tructuur van het chri<,te

lllk gclool i' waarhinnen de nwraal, 

ook de politieke moraal e11 hel politte

ke handelc11 een plaat'> en een bcpaald 

per-,pectid kriJgen. 

Ce<,~cmpelcl zijn door Cod, hcademcl 

Zllll door het ,\ \y<,tcrie hetekent cbt we 

vooral ontvankelijke memen zi)ll en 

moetcn zijn. We mocten ruimte crecrcn 

Cll zocken voor e_:ocJ<.., ZlZli1\\'CZigheid en 

Cod-, hood-,chap. In de relatie met de 

memen om on<; heen. moetctl we daar

om open <,~aan. men-,en prohcrcn te 

zien zoal-, ze zitn en 111et zoal' wit wil

lcn dat zii zipl. !)at hedt ook con<;e

quentic<, voor de manicr waarop wiJ 

mel elkaar omgaan, in een pol1ticke 

lractie hijvoorbeelcl. en voor de manicr 

wJaror we de <..,Jnlcnlcving 111richten. 

J)at wij on'> deel weten van de voltool

ing van Cod' -,chepping i-, de hron van 

onzc idealcn. Tegelijk hebhen chl·i-,te

nen allitd gcwctcn dat aileen Cod zeit 

aan aile moeitc en vcrdt·iel 
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een cinde kan maken \Vii 

weten van een e-,chawlo

gi<;ch voorhehoud. 

Christelijke politici 

hebben voor een 

J)it be-,el van hetrekkelllk

heid rclativeert onze woor

den en onzc daclen 1-lcr 

koml 11iet in mtndcring op 

onze verantwoordcli,kheid. 

maar plaaht die ,·crantwoot·

deel zelf 

bijgedragen aan de 

taboe'lsering van 

het geloof. 

clelitkheid 111 hct jui<,tc pcr<,pectid. 

I let maakt duidclijk dat chri-,tenen. ge

holpcn door het kit clat we illllltddel-, 

in ccn echt pluraliqi-,che cultuur Ieven, 

pretentie<; moetcn en ook mogen Iaten 

vat-en al, dtt maar de intentie-, en her

kcnhare dadendrang ten goedc komt. 

Chri'>tenen Zllll 11iet bctcr ot -,lcchtn 

dan andere n1en<..,en. Figcn organi<..,atie'-> 

kunnen in deze tijd daarom geen mo-
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numcntcn van eigen gclijk of uitnc

mendhetd zip1. Wei kunncn ze de 

noodzakcl ijkc gcmccn-;chapsvormi ng 

in stand houdcn om elkaar tc hcvragct1 

en te motivcrcn en om gezamenlijk 

gcfn-;pirccrd tc worden. 

l'olitick is sind-; de Franse Rcvolutic 

vooral programmatische politick. 

Pa-,send hi11ncn de Verlichtingsideccn 

over de mcm die tc vcrvolmaken zou 

zijn, en aansluitend hij de staat die 

langzamcrhand vorm kreeg door de 

concentratic van macht, kreeg politick 

ccn nicuwe betekenis: het programma

tisch vormgcvcn aan de samenlevtng, 

met name door de staat. Dcze opvat

ting van politick bergt de kiem van de 

mislukking a\ in zich. Zc ovcrschat de 

mens, de staat of allchci. Zc kan leiden 

tot verabsolutering van vi-;ics, tot ideo

logisering. Het noodzakclijke einde 

van dat concept i-; dan ook het zoge

naamde 'eindc van de ideologieen' 

Ook christelijke politick is niet altijd 

ontsnapt a an het gevaar van idcologi

scring. Eeuwige scheppingsordinanticn 

blckcn hij nader inzien vaak tijdclijke 

vormen. lchtcr, als waar is wat ik hicr

voor zei over onze hetrckkelijkhcid, is 

ons daarmee een mogelijkhcid aange

reikt om idcologisering regen te gaan. 

Wat kunnen wij vanuit dat perspectief 

zeggen over 'Cod in de politiek' in dcze 

tijdc 

God in het openbaar 
De omstandigheden waaronder wij 

Cod in hct openbaar en Cod in de po

litick als het ware toelatcn zijn de afge

lopen hondcrden jaren radicaal 

vcranderd. lk sprak al eerdcr van een 

pluralistische cultuur. Die cultuur is het 

resultaat van een proccs van vervreem

ding tussen christendom en samenle

ving Die ontwikkeling laat zich niet 

gemakkcliJk samcnvatten. maar ik wil 

toch ecn poging wagen. lk stip drie za

ken aan. die duideliJk kunt1cn maken 

waarom wij hct Cod in het openhaar 

mocilijk makcn. 

In het maatschappcliJk Ieven zijn 

<;teed-; meer 5ectoren los komcn te staan 

van hct gczag van de kcrk dan wei van 

integrerendc, normercnde en motive

rcnde kadet·s van her christelijk geloot 

Hele gehiedcn hinnen de samenleving 

functioneren vanuit christclijk pn-;pec

ticl, bijna autonoom. De wetenschap i5 

daarvan een voorhecld. In verhinding 

met inmiddels diep vcrankerde waarden 

zoals gczondhcid, kan een nieuwc dy

namiek ont5taan die hct moeiliJk maakt 

om een gezamcnlijke grond voor di<.

cussie en orientatie tc vindet1. Op hct 

tcrrcin van de kun<.ten, wetenschap, on

dcrwijs en armenzorg zien we een 

-;oortgelijke ontwikkeling Vclc van de

ze functics zijn overgehevcld naar de 

staat. De laatstc jaren geven we ze te

rug ann de -;zuncnlcving, waar vooral 

anderen dan de kcrken in <,taat en he

reid zijn die functie<. over te nemcn. 

Kerk en geloof krcgen dus te maken 

met functievcrlics. Zoals Van Ccnnip 

zegt:' .. Hct chri<;tendom (hecftl sterkc 

plechtankers in hct maatschappelijk Ie

ven veri oren.' Dit proces hecf t het gc

loofsleven van de gclovigen en het 

sociaal-p5ychologische klimaat in de 

samcnlcving niet onberoerd gclatcn. 

Van Cennip opnieuw spreekt over ont

kerstcning en ontkerkelijking al-; bijna 

automatischc, -;\cpcnde processen, 'juist 

voorzovcr zij nict op uitdrukkelijkc ar

gumentatie en uitgekristallisccrde moti

vatie berustcn .. 'zo kon een 5feer in de 

samenleving onbtaan waarin gcloven 

als achtcrhaald, irrationeel en zclts als 

taboc wordt bestempeld 

Ook gcloof en politick zijn twec afzcm-

CllV 2 'J t 



dcrlijkc domcincn gcworckn. lk rcali

sccr nK dat cen zorgcliJke ondertoon 

doorklonk in wat 1k zocvcn zci. Jui<;t de 

ontwikkcling van de rclatic tusscn gc

lool en politick laat cchtcr zicn dat cr 

ook ccn hcilzamc kccrziJdc i'>. Hct was 

Kuyper zclf die in dit vcrhand lcttcrlijk 

plc1ttc voor \ccuJa,·isatic'. Kcrk en 

ovcrhcid hchhcn elk cc11 cigcn rocping 

en 'ilaan op gclijkc hoogte 11ij wildc 

gccn kcrkclijke ovcrhccrsing, maar ook 

gcen goclsdiemtlozc <;taat De staat zou 

door de comcicntic dcr ovcrhcid zelvc' 

moctcn nagaan wat haar taak is op hct 

puhlickc tcrrein. Aan dcze vi'>ic lagcn 

enerzijds nuchtcrc motievcn ten grond

.,lag. hct onthrckcn van kcnni<; en vaar

dighcdcn hij kcrkclijkc 

falistisch, maar we herkcnncn de ruimtc 

voor icdcrecn, de vergissingen die wij, 

ook al<; overheidsdicnaren kunnen ma

ken, en, als we zijn uit<;praak ontdocn 

van de triomtalistischc toon die pa<;tc in 

een gcpolari<;ccrde ti)d, het vcrtrouwcn 

dat het gocd komt met deze wercld. 

2. Hct " nuttig nog even 'ilil te '>taan 

bij de sociaal-psychologischc kant van 

hct hovengcnoemdc proces van opdc

ling van de samenlcving in min of mccr 

autonome scctoren. lk sprak al over ta

boc'lsering van het christelijk gclool. lk 

clcnk dat chri<;tenen, ook in de politick, 

daar voor een dec! zeit aan hebhcn bij

gcdragen. [en eenzijdig programmati

sche opvatting van politick in 

comhinatie met ccn lang 

Ieider' en gclovigcn als gc

lovigcn om de hurgcrlijke 

-,anlcnlcving tc hc-..turcn. 

Andcrzijd., warcn cr prin

cipiC\c rcdcncn: gcwctcns~ 

lk moet 
bczcten mccrderhcicl heh-

hen soms gclcid tot ccn 

eenzijdige nadruk op de 

morclc dimcmic van hct 

chri'>tclijk geloof en dus 

<;Oms tot moralisme. Aan 

de andere kant zijn crook 

zclf.,tandigc factorcn die 

bijdragen aan een derge

lijk klimaat Hct gaat dan 

bijvoorbecld om de visic 

vrijhcid en gccn 

verstaanbaar zijn 

voor aile kiezers, 

ook voor die 
hcmocizucht met pcr<,oon

lqkc zakcn. Kuyper kon 

hct mooi zcggen, 'Wil ccn 

lood tcgcn de 1\lc.,sia'> dcr 

C:hristcncn opkomcn, of 

ccn mohammeclaan tcgen 

de Heiligc Schrilt, of een 

darwinist tcgcn hct denk

hccld van crcatic, ol ook 

bijvoorbeeld jonge 

kiezers voor wie 

Jurassic Pare een 

grotere zeggings

kracht heeft dan het 

dat mora a I eerclcr een 

blokkade dan een voor

waarde voor vrijheid is. 

Opvattingen over moraal 

en recht zijn dan vooral 

paradijs. 
ccn pmitivist tcgen den 

wortcl, die voor aile heiligheicl in het 

gcloof ligt, dat moct hun vrij staan. 

Vrij, wijl de ovcrhcid, ccnmaal de hand 

aan hct wicdcn slaandc, zo Iicht de tar

we voor onkruid aanzict. 1\laar vrij 

hovenal wijl het chri'>lenclom zeit dit 

gcstadig duel mel de kampiocnen uit 

andere kgcrkampcn nodig hceft en zijn 

gcc5tclijkc mecrdcrheid juist tooncn 

tnoct door de ovcnvinning in ccn zui

vcr gcestcliJkc strijd' 

WiJ zeggen het nu nict meer zo triom-

onclerwcrp van persoonlijke voorkeuren 

en opvattingen. Menscn ontplooien 

zich in dezc visie eerder ondanks clan 

clankzij hun meclcmcnsen. De vrijhcid 

van de cen gaat in dezc vi'>ie zovcr tot 

hij de vrijheicl van de andcr helemmert. 

In dezelldc opvatting komt hetrouwha

re kennis tot stand door de werkclijk

heid steeds verclcr uiteen tc leggen in 

onderclelcn en tc analyscrcn. Andere 

climensics van de werkelijkheid krijgen 

gccn plaats. Weten en geloven komen 
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in deze vi,ie in mindering op elbJr In 

de kern worclt 1n deze vi,ie Jlll<llWillle 

gepl"e":ntecrd J], JilernJliel VJ!l be

lrekkeli)kheid 

. i. F1" i' nog een du-de reden \\'JJrom 

Cod in het openhJJr hct moetli1k hedt 

lk kccr nog even tcrug naar hct polttic

ke domein. Hel " opvJllcnd cbt poli

lieh· dhcu,,ie' gedomineerd worden 

dool" vcrdelll1gwrJJg<,tukken, Nu heh

ben we de verJnlwomdelijkheld dJJr

vooJ wei eem gelcgd hi) de 

<,ociJJI-democrJten, lllilJr de eerliJkheJd 

gchtcdt tc zcggcn, dztt dczc donlinJntic 

cr ook i'-l wttnnccT <..,oci.::tal-dcmocrzltcn 

niel meeJTgcren, 1-:r ;, een diepcr veJ"

hilnd mel de hicTV<Hn genoemde onl

wikkelingen NilJr de m<1te \\'JJrtn de 

<,JI11C'Ilieving en het chri<,lcndom V<ln el

kaar vcrvrccmd rook ten g111g ccn gcza-

Persoonlijke 

geloofwaardigheid 

komt nu eenmaal 

mcnll)k vocilhul<lire 

sterk in het geding 

als sociale en morele 

onlhreken <llll met elk<1<1r te 

<..,prckcn over wat ccn gocd 

en zinvol Ieven h. Deze vril

gcn moc<..,tcn 111 de privC...,Jccr 

heilnlwoord WOI"den. In die

zellde lllJte ging 111 de pu

hlieke 'leer een contrJctuck 

opvatting over hct <..,Jillcnlc

vcn dom incrcn. t\ 1cn<..,cn <>n t-kaders minder 

dwingend zijn. 
moelen Ill 

puhl1eke domein voor<1l Jl<, 

het 

koper-, en vcrkoper<, v<111 

goederen llcl puhlieke deh<1t gJJl diln 

vooral over de vraJg hoc de n1arkt kztn 

lunctiOileJTil en welke correctie' even

tueel gewen<,t en noodzJkelijk zi1n 

Linvragcn horcn 111 dczc opvatting 111 

het puhlieke en pol1tieke dehilt niel 

lhui' Fr moet he,tuurcl worden, het 

'wJJrloe' komt eigenli1k len cliep<,tc nict 

JJ!l de orde. [n Jlli<,l in dezc tl)d VJ!l 

oplopende werklomheicl en Jllcrlci Jll

dere dreigingen en onzekerheden, v<1lt 

op dill we in her puhlieke deh<1t VJllLJJl 

een zekere krJmpJchligheid VJJk niet 

vcrdcr komen dJn het <,t1-cven om 1n 

<,tJncl te houden W<lt we hehhen. Niel 

dill dill nict mJg lllilJr 1k -,chJt dilt hel 

<11, iclcJJI lekort zJI <,ChJelell in het Iicht 

van wat nog kon1cn gJat . 

Grote vragen, kleine antwoor
den 
\VJnl, hoc· zJI hel gJJn~ 7<11 Cod cle

liniliel uil het openhMe en polit1eke Ie

ven verdwJi11en~ i'\1, ontkcrkel11king en 

ontkcr-.tcnJng cloorga<1n, vcrdwl]llt C~od 

cb11 ook' Loopt de \\/c<,ter<,e chrhteliJ

kc -.zuncnlcving op haor loot-.tc hcncn 

en zal ze ten onder gaan 111 de ooit 

door hZtt~r zeH op gong gchrZtchte we

reldwiJde cuJJwmi-,chc conCLIITelllic' 

(~rotc \Tagcn, waarop ik gcen gr()te 

Jntwomdc11 heh. lk heh Jllce11 ecn pJJr 

klcinc Zllltwoorden. lk clenk dJt wever

trouwcn mogen hehhen. I )JZ!rover 

<,prok 1 k ecrder 

In de lwccde piJJh i' cr redcn om om 

<1i te vrJgc11 ol ontwikkelingcn die ik 

,chchte niet over hun hoogtepu11t hcc11 

zi1n \>(ie Ieven inmiddel-, 111 L'l'll cchl 

open <,Jlllelllcvlllg. lezell op,luitcn 111 1e 

cigen gel11k i'> hijnil onmogel11k zoveel 

meningc11 en kilcn komen op on<, <1!. 

\Ve hchhcn, elk hinnen de eige11 kring, 

de Jlgelopen l w11llig jJJr vJn heel vee I 

tijclgehondcn LOIWCillie' en oordelcn 

Z!l<,t<:lnd gedJZlll ldeologhchc <,cherp'IIJ

pcrJI, 111 eigcn knng en tU'-J'-Jcn polllieke 

-.tromingen heeh gclukkig pL1ah gc

lllJZlkt voor ee11 he-,cl cbt er veel ko<,t

ht~ar gemcen'-Jcht~ppelijk'-J 1'-J waorvt~n 111 

iedcr gev<1l de luml<1mente11 in <,(Jnd 

moeten hlijven lk heh hel gcvoel d<1t 

we nJ een periocle WZl<:lrJJl we <11-,cheid 

hehhen genomcn Vtlll de verzuiling ol'-J 

hcbngt-iJbte mogcliikheid om morJJI 

111JZthchoppelijk vonn te geven, en gc

lwlpen door de economi-,che druk v<1n 

<1ndcre werelddclen, op de drempel 



<.;ta.a.n van ccn rcriodc wa.a.rin we on.:., 

ook over oudc schcidslijncn hccn zul

lcn moctcn vindcn in ccn nicuw cven

wicht van vormcn en normen. Er zijn 

allcrlci aanwijzingen dat die zocktocht 

i-, bcgonncn, politick, intellcclUccl en 

maatschappclijk 

I In hct politiekc domcin lopcn we op 

dit moment aan tcgcn problcmcn die 

op hct ccr-,tc gezicht erg van elkaar 

vcrschillcn, maar- die op cen dicpcr lig

gcnd nivca.u na.uw n1ct clkaar vcnvant 

zijn. lk nocm hct mrlicu en de crimina

litcit. In bcidc gcvallcn lopen we in he

'>tuurlijk opzicht tcgcn de grenzen aan 

van de 'dwang tot dcugdzaamhcid' 

Controlc op controlc i'> onbetaalbaar 

en lokl vcrkccrd gedrag uit wannccr er 

gcen controlc is, de politic-agent van 

huitcn vervangt dan de stem van het 

geweten. Dat wilnatuurlijk niet zeggen 

da.t we nict n1octcn zockcn naa.r nicu\vc 

vormcn van socialc controle waar oude 

vormen zijn verdwenen. Waar hct me 

cchter om gaat is dat de bestuurlijke di-

memie van beide vraagstukken een an

dere dimensie zichtbaar maakt, name

lijk de vraag wat het Ieven goed en 

zinvolmaakt. De schadclijke gevolgen 

van de dominantie van produktie en 

consumptic worden inmiddels zo zicht

baar dat de onderliggcnde lange tijd 

vcrborgen gchlcven waarden en nor

men nu wei ter discussie moeten ko-

men. 

Schuyt maakt dat kcrnachtig duidclijk 

'Lange tijd hchhen de Vmmtwor·turujscthrk 

en de Crsitlltlllt!Jsctlnk tcgcnover clkaar 

gestaan .. Bij de zorg om het milieu Iii

ken beidc- vormcn van ethick we-er bij 

clkaar te komen, ter wille van de vcle 

schadelijke gevolgcn van de huidigc- le

venswiJzen op grote schaal en op lange 

tcrmipl, is ecn lcvenswijze die zo sober 

mogelijk is en gepraktiseerd wordt om 

wille van de intrinsiekc deugdzaamheid 

I dit is ccn Ccsinnurujscthrk l, tegclijk de 

meest dfecticve wat betrcft de gevol

gc-n op lange termijn voor het bchoud 

van de levcnskanscn van tockomstige 

genera ties.' 

Oak clmstclijke Jlolitiek is 11iet oltijd o11l511ilpt 1U111 het gevaor 1)(711 ideologisering. 
(Jato Hans Hordijk] 
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We worden er du'> opnieuw mee gccon

lronteerd dat de staat, in de woorden 

van Kuyper, uiteindelijk een zedelijke 

gerneenschap i'>. Vragen over doe! en 

zin van het samenleven moeten we in 

het publieke domein wei degeliJk dur

ven stellen. 

2. Ook in intellectucel opzicht zijn op

vattingen verschoven. Politieke ideolo

giecn zijn onder druk komen te <;taan. 

Ook mensbeelden zijn in duigen geval

lcn. De val van de J\luur is loch ten 

diepste een bewij'> van de stelling dat 

de men'> uitreikt hoven zijn produktieve 

en consumptieve vermogen en verlan

gen en hoven zijn hestaan als adminis

tratieve eenheid. Laten we echter ook 

naar· omzelt kiJken De problemen die 

ik zojui'>t noemde wijzen emp dat een 

memheeld met een ecnzijdige nadruk 

op expansie en exploitatie ook tegen 

grenzen aanloopt In de eigen chri<;ten

democratische traditie zijn 

hernieuwd zoeken naar eigen wortels 

en nieuwe verbanden. lk noem a]<; 

voorbecld de wereld van de kunst en 

cultuur. Terwijl de podiumkunsten in 

hun traditionele vorm \ waar de rol van 

de bezoekcr beperkt is tot lui<;teren en 

kijken I steeds minder in trek is, i'> de 

deelname aan de amateuristi<;chc kunst

beocfening nog steeds zeer groot. Het 

culturele erfgoed in de vorm van monu

rnenten is de afgelopen Jaren heront

dekt. Er zijn vrienden van organisaties 

ontstaan, historischc en rcgionalc gc

nootschappen mogen zich verheugen 

in een grote belangstelling. In de we

reid van de kumten in engere zin zijn 

er tekenen die er op wi)zen dat de on

verstaanbaarheid van vee! modcrne 

kunst niet aileen mecr gekocsterd 

wordt als 'aller individucel-,te expre<;<;ie 

van de aller individueelste emotre', 

maar ook geproblematisecrd wordt. In 

Trouw schr·eef de hoofdredacteur van 

het lilm- en televi-,ieti)d-

\VC ons daarvan van oud..,

her· bewust, maar we heh

ben er niet altijd naar 

gehandeld Ook hij ande

ren is ccn verwant be,cf 

aanwezig Dat lijkt uit ti

tels als 'De mythe van de 

zellontplooiing' en 'De 

mythe van het onhegrens

de zcll'. Ook al nemen we 

lk denk dater grate schrih 'Skrien', r\1ieke 

behoefte is aan 
lkrnink, onlang<; over de 

zogenaamcle '/'1<711njill11'. 
lilms waarin het lichaam 

en gruweliJk gewcld cen

traal <;taan Zij schrijlt 'In 

de sflLllicr{i/111 is geen sprake 

meer van een coherentc 

wereld die een afbeelding 

vormt van de werkelijk

heid daarbuiten. Hier geen 

autoriteit en 

leiderschap, maar 

wei op een andere 

manier dan 

vroeger. 
Kuypers \cheppingsorcli-

nantien' en de katholieke natuurwct 

nict over als bewij" van ccn voorgcgc

ven ohjectieve werkelijkheid waarmee 

doe! en zin van het Ieven zijn gegeven, 

dat ontslaat ons ook in het politieke de

bat nict van de vraag wclkc grcnzcn we 

in acht moeten nemen en hlijkbaar 

moeten nemen en waarom dat zinvol is. 

3. In de derde plaat<; zien we in de sa

menlcving zelf na el'n periode van los

making l'n individuele ontplooiing cen 

personage mecr waarmce jc je a is kijker 

nog zou kunnen identificeren en wiens 

pijn, lijden en genot je aan den lijve 

mee zou kunnen voelcn - hetgeen bij 

andere zogcnaan1dc 'gcvv'c\dtiln1< nog 

wei het geval i'>. 

Doordat de sfJ/lltiaflillr een hom lcgt on

der het mechani'>me van de idcntifica

tie, tast hij niet aileen de cocks van de 

lilm en ck reprTsentatie aan, maar ook 

die van de moraal. 

( llV 2 '! 1 



De vrolijke vicring van hct ongepolib

te vice<> <,tclt juist vragen bij a! die seri

cuzc, morclc vragen. Niet voor niets 

draagt de bat<>te loot aan de splatter

boom de naam 'llmillrlwd'' 

Bcter dan zij kan ik niet zeggcn hoc

zen moraal, gcmecn'>chap en individu-

ck oorclcelworming met clkaar 

verbonden zijn, elkaars voorwaardc 

zijn. 

F.,- komt gelukkig <,teed-. mccr oog voor 

het fcit dat kvendc traditic en lcvende 

moraal de mem nict terzijcle <,chuift als 

object van indoctrinatie, maar juist 

helpt op te <,taan en cen eigen weg te 

gaan. ,II, lit'> er ruimtc i'> voor per<,oonlij

kc tocCigcning zijn nornH.::ring, opvoe

dtng, traclitie gcen blokkacles, maar 

voorwaardcn voor cn1ancipatic. 

In het politiekc debat hehhcn we op 

economi'>ch terrein de aandacht ver

lcgd van vcrdcling-,vraag-,tukkcn naar 

vragen met hetrckking tot de voor

waarden voor produktic. Lr i'> een pa

rallel met niet-economi<;che pro

blcmctl. Ntet aileen zullcn ze hoger up 

de poliueke agenda komen, zc komen 

er ook in ecn andet-c gedaante op. Ook 

hicr i<-; de noodzZtak Ztanwczig 0111 tc 

hcrhmnncn, aandacht tc hebben voor 

de voorwoardcn wtlarondcr n1orclc 

oordccl'-.vorming en zin voor gcnlccn

'>Lhap kunncn onhtaatl en ver<;tcrkt 

kunncn worden. 

Politici en geloofwaardigheid 
lk hen wcl ccn<.., aJngcvallcn vanwcgc 

ontercchtc nmtalgie die zou doorklin

ken 111 miJn appel op autmiteiten al'> de 

domincc, de leraar en de hui<,art<>. lk 

dcnk dater grole hehocfte i'> aa11 auto

riteit en lciderschap, maar wei op een 

andere manter dan vrocger. Om me te 

heperken tot de politick: poltlleke Iei

der<, <,taan niel men op een voct'>luk, 

zc '>laa11 in de rocldelhladen. De open 

samenleving verschaft de mensen een 

blik op hun persoonlijke handel en 

wandel. Daar zilten natuurlijk negatie

ve kantcn aan. lk wil echter vooral de 

positievc keerzijcle benadrukkcn van de 

grotere aandacht voor perscmen. Op 

de drcmpel van ecn tijd waarin de sa

menleving zich in normen en vormen 

moet hcrvinden en er in beide opzich

ten vee\ aarzeling en onzekcrheid i'>, in 

een tijd waarin we af.,cheid nemen van 

de post-moderne willekeur van 'alles 

kan en aile'> mag', zit er voor mensen 

met lcidinggevende verantwoordelijk

hcden nict<, anders op dan clat zc, naar 

bestc eer en gcweten hun nek uibte

ken, hun pcr<,oonlijkc verbondcnhcid 

met, en hun eigen klcuring van de 

idealen die zc vertcgenwomdigen dur

vcn tc Iaten zicn. Persoonlijke geloof

waardigheid komt nu cenmaal sterk in 

het geding als <,ociale en mon~le kader<> 

mindcr dwingend zijn. In een open sa

menlcving moctcn zij daarbij over de 

grenzen van de cigen groep en het ci

gen gelijk heen durvcn te kijken. lk be

tn:k dat ook op miJzelf Natuurlijk 

moet de chrhten-democratie haar 

kernbcgrippen en uitgang-.punten niet 

lmknippcn van de bron waarop ze ge

ba<,eerd zijn. Aan de andere kant moet 

ik verstaanhaJr zijn voor aile kiczers, 

ook vom die hiJvoorbceld jongc kie

zer-.; voor \Vic }un7551t P11rc ccn grotcrc 

zegging<>kracht heeft dan hct paradijs. 

], dat onmogeli1k ol te hedreigend' 

Wellicht, maar het hoelt niet zo te 

zijn. Dumince Nico tcr Linden vntel

de in 'EI,evicr' deze zomer hoc hij con

'>equent de woorden vcrmijdt die 

huitemtaander'> nict zullcn begrijpen. 

Toch wi>;t hij exact de kern van de 

christelijke hoodschap te raken tocn 

hiJ zijn vriend en mcde-1\Jax-fan Willy 

Alberti een hcerlijk Ieven toewen<,te in 

de eeuwigc sky-hox lk hen waarschtjn-
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lijk mindcr talentvol dan hij op dit 

punt, maar ik hoop dat het u duidclijk 

is geworden dat de aandacht voor de 

persoon van de politicus een dieperc 

achtergrond hcclt dan prolilcrings

drang. 

Tenslotte 
lk sluit af met ecn paar concludcrende 

opmcrkingcn. 

Willen wij Cods mede-arbciders in het 

opcnbaar zijn, dan moeten en mogcn 

we krampachtigheid. ideologiscring en 

andere vormcn van verstarring achter 

ons Iaten. 'lk vergeet u nict Zie ik hcb 

u in mijn handpalmen gegril t', zegt 

Cod in lesaja. In die wetenschap en dat 

vcrtrouwcn 111ogcn \VC on~ vrij voclcn 

en open staan. 

In de politick is dat een wapen tcgcn 

vcrabsolutering. 

De staat als zedclijke gemcemchap, 

hoezeer ook Loegesneden op de om

standigheden van een bepaald moment. 

heeft dan nog steed<, betcre papiercn 

dan de cconomische verabsolutering 

waar de VVD voor kiest ol de bestuur-

Politieke !eiders 

lijkc verabsolutering waar

voor D66 kicst als ze spreckt 

over de Raad van Bestuur van 

staan niet meer op 

een voetstuk, ze 

staan in de 

bijvoorbeeld Nederland. 

Voor de chri<,tcn-democratie 

is er het risico van veelbelo

vcnde zijwcgcn die cloud 

zullen blijken te !open 

Fundamentalisme, (ook als roddelbladen. 
het niet de vonn krijgt van 

de theocratie) overschat de mens en 

ondcrschat Cod. Wij beschikken niet 

over Cod. Aan de andere kant is cr hct 

risico van de stolling van het christen

dom in zijn huidige vorm. Het CDA 

zou dan de partij zijn die bij uitstek 

staat voor dit cultuurchristendom. 

Lliteindelijk zal dat lcidcn tot een partij 

die converseert in plaats van vernieuwt. 

Het christclijk geloof is dan niet meer 

de bron die ons in<,pireert. maar wordt 

ccn instrument tot behoud. 

Dezc lunctionalisering van hct christe

lijk geloof zou de bron waaraan wij ons 

Iaven dempen. 

Daarom: wiJ zijn bet,·ekkehJkc mensen. 

Wij zijn menscn-in-verhouding. 

Elkc verhouding vraagt om een ant

woord. Willen we Cod behalve in de 

binnenkamer van ons hart ook in het 

opcnbaar volgcn, dan zullcn we dus als 

bctrckkelijke en verantwoordelijkc 

n1enscn op \VCg n1oetcn gaan. We nloc

tcn ons dus uitspreken. lk hoop dat zul

ke uitsprakcn niet tot tegcnspraak. maar 

tot '>amcnspraak zullcn lciden. 

( JlV 2 '!~ 


