
We kunnen ons voordeel doen met het hoek 'Op zoek naar de fun

damenten' (het geloof en de moraal van de kerk) van de hand van 

drs. Smal. De katholieke moraaltheologie is een goed richtsnoer 

voor het handelen van christenen. De consequenties die de auteur 

hieruit voor het CDA getrokken heeft, verleiden tot discussie. 

E 
r ligt een <,panningweld. tussen 

wat nwet worden gelootd 

I 'credenda' I en wat moet wor

den gedaan l'agcnci<J') In de 

politick komcn we dcze <,panning elkc 

dag tcgen. De chri-,ten-democraat han

delt uit ccn overtuig1ng en impiratic in 

een wcrcld d1c vcn-c van volmaakt i'>. 

Politick is wcrken aan de 

heelhc1d van de wcrcld 

Tu-,.,en de hestaandc on

volmaakthcid en de nage

'>treddc hcelheid nwet de 

chnstcn -democratise he 

politicus met vallcn en op

staan zijn weg vinden. 1-lij 

raakt hct -,poor al sncl bij

ster als hq niet hcschikt 

over een kidraad. een 

richt-,non l)at ncht-,nocr 

tweedc dccl wordt ingegaan op enkclc 

moraal-thcologi'>che vraagstukken. In 

hct hooldstuk 'Capita sclecta' worden 

cthi-,clw thema's aangcsncden waarmcc 

de gcCngagccrdc chri~tcn in de hcdC'n

daag<,c politick wordt gcconfrontccrd 

God heeft ons aangesproken 
Het geloot in Cod is een 

aile, onwattend levens

ontwcrp en cen totale hc

staamhouding vanuit de 

hctrokkcnheid op kzus. 

Cod heclt zich aan on<, 

gcmanikstccrd als een '>O

ciaal en hi'>torisch wczcn. 

Cod hcelt ons aangc-,pro

kcn. Door hct hc-,cl dat 

we door Cod zijll aall

vaard, kunncn wij als gclo-

moct uitcindeli)k zijn vcr- Drs H. I K11i1C1 vigcn omzclf. de andcrcn 

ankcrd in cen fundament. Over hct en de wcrcld opnicuw aanv<Jardcn. Hct 

zockcn naar dat fundament gaat Smals 

rcccntc puhlibtlc. Smal hcdt zijn hock 

'Up zock n<Jar de fundamcnten' in twcc 

dclcn vcrdccld. Her ecrstc decl gaat 

over hct gcloof van de katholickc kcrk. 

Als -,chcma hantcert de schriJver de 

Apmtoli-,chc geloof,bcliJdcni<,. In hct 

( !)\/ lJ<Jl 

gclool wordt ccn daad die hct Ieven en 

de wcreld vnandcrt. 

Cod overstijgt om mcnselijk vcliJr'>tcl

ling~vcnnogcn (tran-.;ccndentic), n1aat 

tegcliJk is HiJ on'> nabij in de grotc en 

de kleinc dingcn van het Ieven i imma-
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nentici. De al<,tand en de nahiihcid tot 

Cod wordt overhrugd in de uitdruk

king Cod i<, Cee<,l Cod<, Cee<,t, de 

Hciligc Cccq i' de aile, <,chcppcndc, 

in<,tandhoudende en vcrnicuwcndc 

kracht. De Hcilige Cee<,t i'> de <,torm en 

adem van het Ieven. HIJ i<, zowel cctl 

ge'>chcnk, namclijk het ge<,chenk van 

het Ieven, al-;ook een <,chenkcr van 

nieuw Ieven. Op ccn treHcndc wiJZC 

wordt dit uitgczongcn in de oudc hymc 

Yn11 CmllorSf>in/11\, 

De schepping is lang niet af 
I let i<, 111 de tegcmvoordige ti)d 111et 

ccht 111 zwJng on1 uitvocrig ~til tc '-.tJJn 

hiJ de Hciligc Cce<,t Ten omcchtc 

Zcker hinncn de chri<,ten-democrati

<,chc hewcging i' hct noodzakeliJk om 

open tc '>taan voor het my<,tcrie dat tiJ

dem het l'ink<,tcrtccq de lecrlingen in 

vuur en vlan1 zcttc. lk vind ck grotc 

waMde van Smal<, hock dat e<,<,enttclc 

elcmcntcn uit onzc gelool<,traditic nog 

ccm heldcr en impirerend worden 

neergezct DaM kunnen we om voor

dcclmcc doen. lk <,chcppitlg i' immer<, 

nog lang niet al On, gelool i<, cen 

,chepping<,gclool I )c ,chcpping i' een 

hcgin dat "gcricht op volcind111g. Cod 

<,chcpt de dtngen zo, dat zii in <,taat zi1n 

mcc tc \\'crkcn JJn hun c1gcn ontwikkc

ling· Cod i' de aile, omvattcnde krilcht 

dte zcllwerkzaamhcid van het <,chep<,cl 

nwgellJk n1aakt en draagt.' lui<,t in hun 

LrcJticvc krJcht zijn nlc!l<..,cn volgcn-, 

de btholteke btechi,tnu<, voor volwa<,

'>CilCtl - cen cvcnhecld vJtl de <,chep

pendc Cod. 

I )c men' "<,teed, op zock naar tckcncn 

van hoop en vcrtmuwcn. In de wcrcld 

wonlt hiJ cchter gecotllronteerd met 

het kwi!de zoal, oorlogen en <,chendin

gen van de memcnrechten Toch ltgt 

iui<,t 111 de tekctlcn van het gelool de 

zckcrhetd dat Cod <,teed<, hcztg i'> met 

het hcil van de mcn<,cn I )ie tckctlcn 

zi111 cr altijd, ook al li)kt de horizon hc

lemaal god-1om 1\let de verri)zcni-, en 

verhcfftng van icZL" C:hnqu, i-, de 

nieuwe wercld en de nteuwe men.,heid 

een<, en voor altijd hcgontlen, maar de 

controntatic met de machtcn van hct 

kwaad worclt voortgezet. 

Alert zijn 
In de vcrwachting van de dclitliticvc 

voltooiing VJn de hccr-.chappii van 

icZL" C:hri-,tu<, moctcn chri-,tenen du, 

op dne puntetl alert zi1n 

- Welke concrete aanknoping<,punten 

zi111 cr om in onze arhctd, op onzc 

plai!h het vernieuwcndc, ,cheppendc 

werk van Cod door de Heiligc Ccc<,t 

voort tc zctten' 

\\i'c·lke kwadc machtetl komcn wii re

gen die CmJ., hetl,plan trachtetl te 

dwar-,homcn~ ( lndcrkcnnen wi 1 dcze 

voldocndc' 

Welke tckcncn van hoop en vcrtn>u

wcn zictl wij 111 ccn wercld die vaak 

wordt vertrocheld door de tcgcnwcr

kencle macht \Jil het kwade' Staan we 

wei voldocnde open voor de gun<,ttgc 

tckenen~ Durvcn we ondank-, de gc

hrokenhctd van de <,ptcgel toch ook 

hct pmiticve daarin tc ontdekken' 

Voor ccn gcCngZigccrd chri'-.tcn in de 

politick - en trouwcm ook daarhuttcn -

hchoretl dczc dric vri\gcn dagcliik., met 

onzichth;:_ncl ''1 inkt 111 de '-,ULLC'>-<1gcnda 

tc '-.lJiJn. 

ltl hct 'Pilnntngwelcl tu.,.,en ucdenda 

en agcndD n1oct de chri-.tcn ccn wor...,tc

ling JZlngJJll om de iui-.tc kocr~o, tc vin

dcn vanutt her gclool Daarvoor heelt 

hiJ cTn in<,tntJllCt1l, ccn <,oort kompa., 

twdtg. Zo'n kotnpa., Kiln worden ont

lccnd Jan de moraalthcologic De mo

raalthcologic 1..., ccn vcrnicuwcndc 

\\Ttcmchap Zc t·cikt de ontvouwingcn 

( J)V 'I ''1 



aan van de in lczu-, Ch,,iqL" h"tori-,ch 

gcwordcn nicuwhcid vun hct Ieven. 

Smal formuken cnteria op grond waar

van de lllO!Tic inhoud van ee11 houd1ng 

ot hamkling van per<;onen kan worden 

hcoordeeld: 

Wat gc1"icht i<; op een hepaald doel, 

moet overeenkom-,tig die he,temming 

worden gcdaJn. 

Cod hcvcclt niet het nnmogeliJke. 

du' tot het onmogeliJke i' niemand ge

houden, 1\bar we mogen on<, hiermee 

111ct te ge1nakkelqk ervan at maken. 

Cod vraagt ook te doen wat we kun

nen. I )u-, inzet. Hi1 gaat nog verdcr A is 

we voor opgavcn <..;taan die we nict aan

kunncn, n1octcn we vrugcn 0111 gcnade 

Het geweten 
Fr wordt wei eem een val-,e tegcmtel

ling opgcroepen ll"'>cn de leer encl"

ziJd' en de pa<,toralc wcrkelijkhcid 

anderz1jck l,ccr en wcrkelqkheid ont

mocten elbar uitcindeliJk <;teed-, in het 

trcfccntn1111 vJn her gcwctcn. Her gc

wcten van de chri<;ten i' de n1ee<,t in

nedijke en gehcime kern van de nlell'>, 

waarin z1ch met Cod, <,tcm daarin 

het onder,che1d tu<,<,cn goed en kwaad 

at-,pcelt. 

In pMagraat 2. ~-1 wordt het vraag'>tuk 

van de gcwctemcontlicten hehandeld. 

lk vind her 1ammcr dat de auteur dit 

ondcrdecl slccht' <;LIIlllllier hedt hehan

dcld, en weJJ,cht cbarcloor ook zo 

onduidci!Jk. J)it thema had heslist een 

mecr uitgewcrkte en hegriiJwlijkcre he

handcllng vndicnd. ( lok de daarop 

volgcndc poragraJI over de cxplorZttic 

van normen i' tameli)k oppcrvlakkig. 

,\let name zou 1k de qelling nadcr uit

gewnkt willen zien dat de chriqeliJke 

moraal z1ch een <;pecil ieke dynamiek 

tocl;igcnt op hct krui-.;punt van waar

denhewu<,tziJn en actualitelt van de 

prohlcmc11 

1-, cr een laat<,tc maat<;taf ol norm van 

het per<,oonlijk en maat,chappcliJk 

handelcn van de men<,' Volgell'> het 

kerkelqk lccramht i' dit hct hc-,cf van 

de aan de men'> door Cod verlcende 

waard1gheid Die waardigheid i<; vol

gcn;., SmJl ook tcvcn'-> hc;.,chcrnnVZlllr

digheid J)e door de techn1ek aan

gereikte nwgeli)kheden zullc!l z1ch 

nooit tegen de mem zell mogen kcren 

AI, dat geheurt vcrwoe<;ten we niet ai

leen de natuurlijke groml,Jagcn van het 

Ieven. We vcr<,pelcn ook de kan-,en op 

ce11 humane toekom<,t_ De auteur trekt 

deze <,tt:lling in de Capita -,elccta door 

tot het thema van de ethiek van de he

schikking,hevoegdheid over Ieven en 

dood. 'Almy kill11u( of 'soci,d kiiiiiit;' kun

nen nooit de zin zi)ll van men'>eliJk 

<;tervcn. llk men,eliJk Ieven i-, cenmal1g 

en hiJzondcr Tegenovcr de man!pulecr

haarheid van de men'> in lc-

·~ 

ven en dood huon dan ook 

de waardigheid en heschcrm

\VaurdJghcid tc worden gc

stcld. In liin met hct 

voorgaande heplcit Smal een 

hern1euwde diSCLIS',ie OVCI" de 

ident1teit van zickcnhuizen 

De ovcrheid zou ziekcnhul

zcn moeten verplichtcn om 

Het CDA zou niet 

mee mogen doen 

met neutralisme en 

het aanprijzen van 

de autonome mens. 

in de <;tatutc11 tc om<;chrijven op welkc 

wijzc de in~tclling on1gaat met wczcn

liJke vragen van hun1an1teit en identl

telt f-let C:l )A zou 11iet ntce mogcn 

doen met neutl·ali,me en hct aa11pr1]zen 

VJ!l de ZllltOllOlllC llll'll'-. 

De vraag naar het ware en het 
goede 
Smal heplcit cen <;amen optrekken van 

christenen en humani<;ten in de <;triJd 

tcgen het nihili,me waarhi1 elke vorm 

van nlcn-,clijk Ieven wordt gcdcgra

deerd tot het puur hiologi,che Bcidc 

<;tromingen makcn z1ch '>kl"k voor de 



u vraag naar hc:t ware en hct gocdc. l)c 

vraag naar het ware en het goedc wordt 

nict bcpaald door wat ons toevallig in 

bcpaaldc omstandighcden hct hcstc 

uitkomt. De heslissing over wat gocd 

en waar is, wordt niet door een pcrsoon 

bcpaald, maar kan skchts persoonlijk 

worden heaamd. 

[en andere vorm van nihilisme waarte

gcn Smal stelling nccmt is de ncutrali

teit die dc staat in acht neemt ten 

aanzten van normen van de zedelijk

heid. 1-lier komt de auteut- op glad ijs 

De opvatting dat dc overheid nict neu

traal kan toezicn hi) ongchrcidelck ont

plooiing van de autonomic van de mens 

is zeker vct·dcdighaar tvlaar fctten en 

argumcntcn voor die bcwcring worden 

1ni_ins inzien" nict gcgcvcn. J)at de ')lJtil 

in de wctgcving 'maar wat pragn1atisch 

aanmoddert. 'is een tc intcrcssantc hc

wcring om de lczcr vcrder maar in hct 

Het komt de 

identiteit van het 

ongewtsse te Iaten. De elder, 

veel aangchaaldc hronnen en 

voetnoten hlijvcn nu dan ook 

pijnlijk achterwege 

CDA ten goede als 

goed gemotiveerde, 

ge"inspireerde 

mensen, ook als ze 

Smal ziet voor hct C:DA een 

duidclijke taak in Dnzc gese

culari'>cerdc wereld waarin de 

autonome mens en hct nihi-

lisme vcrdcr oprukkcn. 

niet uit de 

christelijke traditie 

voortkomen, 

welkom zijn en 

blijven. 

'Ltficicnter, democrati<,cher, 

lekker jezeH zijn en een keur 

van andere 111111 ot n1ccr goed 

in het gehoor liggcnde vcr

haktl moctcn ons docn gclo

vcn, dat vccl van wJt we 

hadden en voor een dee I nog 

hchhcn eigenlijk mailr over-

hoord gczet moet worden' 

(p.95). lk vind dit fragment niet be

paald het sterkste decl van hct hock. 

Tot op grotc hoogte kan ik met de 

schrqvcr meedenkcn en -voelcn. ,\bar 

tk prod hicr ccn comhinatie van wrevel 

en nmtalgic, die noch door intellcctu

ele rdlcxte, noch empirisch wordt on

derbouwd. 

Samen optrekken? 
Fnigszins discutahel vtnd ik de para

graaf over de vraagstelling of een aan

hanger van de hindoe-godsdicnsl het 

CDA kan vertegcnwuordigen als vDlks

vertegcnwoordiger. Smal roept allcrlei 

vragen op, die de kzet· zeit mag heatll

woorden. De conclusic die Smal onver

mijdelijk zou moeten tn:kken SJHeckt 

hij zeit cchter lllet uit. I let vraagstuk 

spits! zich toe op de vraag of een aan

hanger van ccn nict mono-thc.J\ti~chc 

godsdienst het C:DA moe! of kan vertc

genwoordigen Smal heeft hicr mocitc 

mee. HiJ schetst de tundamentelc vcr

schillen tussen het christendom en de 

hindoe-godsdienst. Niet kan worden 

ontkend dat er tussen de heide god<,

dienstcn welhaast onovcrhrughare dis

crepanties hestaatl. De vraag is cvcnwel 

ol dezc onmiskenbare cn diepgaande 

vcrschillcn belctselcn vormen voor 

christenen en hindoes om hin11en een 

zeHdc politieke vereniging gezamenlijk 

op tc trekken. Naar mip1 mening kan 

op grond van de volgcndc ovcrwcgin

gen die mogelijkheid worden opcnge

houden, lcderecn die hct Program van 

Uitgangspunten ondcrschri1ft dicnt 

welkom te zip1 als lid. lliJvoorhcelcl een 

hindoc clicnt niet met andere maatsta

VCtl henadcrd te worden dan religicuze 

'geheclonthoudcrs', die 1 op basis van 

het vorige criterium '1 ook cen ondcrdak 

hintlcn het (]_);\ kunnen vindetl. 

lk zou de stclling aandurvcn dat het de 

idcntitcit van het C:DA juist ten goede 

konlt al~ go~d gclnotivccrdc, gc.in..,p!

reerde mcnsen. die staa11 voor universe

le mcnselijke waarden, ook als zc niet 

uit de chri<,tell)ke traditic voortkomctl, 

l llV ,,,q 
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vraag naar he t ware en het goede. De 

vraag naar het ware e n het goede wordt 

niet bepaald door wat o ns toevallig in 

bepaalde omstandighede n het beste 

uitkomt. De bes li ss in g over wa t goed 

e n waar is, wordt ni et door ee n persoon 

bepaald, maar ka n slechts persoonlijk 

worde n beaamd. 

Ee n andere vorm va n nihili sme waa rte

ge n Smal ste llin g neemt is de neutrali

teit di e de s taat in acht neemt te n 

aanzien va n norme n va n de zede lijk

he id . Hier komt de auteur op g lad ij s. 

De o pva tting dat de ove rh e id niet neu

traal kan toezien bij ongebreidelde ont

plooiing van de autonom ie va n de me ns 

is zeker ve rdedig baa r. Maar feite n e n 

argumenten voor di e bewering worden 

mijns in z iens ni et gegeven. Dat de staat 

in de we tgev ing 'maar wat pragmatisch 

aa nmodde rt .. .' is een te interessa n te be

we ring om de leze r ve rder maar in het 

ongewisse te late n . De e lders 

Het komt de 

identiteit van het 

vee l aangehaa lde bronnen e n 

voe tnote n bi ij ve n nu dan ook 

pijnlijk achterwege. 

CDA ten goede als 

goed gemotiveerde, 

geïnspireerde 

mensen, ook als ze 

niet uit de 

christelijke traditie 

voortkomen, 

welkom zijn en 

blijven. 

Smal z iet voor he t CDA een 

duide lijke taak in o nze gese

culari seerde were ld waarin de 

autonome men s en het nihi -

I isme verd er oprukke n 

'Efficiënter, democrati sche r, 

lekkerjeze lf z ijn en een keur 

van andere min of meer goed 

in het gehoor li gge nd e ve r

hal en moete n o ns doen gelo 

ve n, dat vee l va n wat we 

hadden en voor een dee l nog 

hebben e ige nlijk maar over-

boord gezet moe t worde n' 

(p.95) Ik vind dit fragm e nt ni et be 

paald het ste rkste deel van het boek. 

Tot op grote hoogte kan ik met de 

schrijver meede nke n e n -voe le n . Maar 

ik proef hi er een combinatie van w revel 

e n nosta lg ie , die noch door intellectu

e le reflex ie, noch e mpiri sch wo rd t o n 

de rbo uwd . 

Samen optrekken? 
Eni gsz in s di scutabe l vind ik de para 

g raaf over de vraagste lling of een aan

hanger van de hindoe-god sdie nst he t 

CDA kan vertege nwoo rdi gen als vo lks

ve rtegenwoord ige r. Sma l roept allerlei 

vragen o p, die de leze r ze lf mag bea nt

woorde n. De co nc lusie die Sma l onver

mijde lijk zou moete n trekken spreekt 

hij ze lf echter ni et uit . Het vraagstuk 

sp itst z ich toe o p de vraag of een aan 

hange r va n ee n ni e t mo no -theïstische 

godsdienst het CDA moet of ka n verte

ge nwoord ige n. Sma l heeft hi e r moe ite 

mee . Hij schetst de fun damentele ver

sc h ille n tusse n het c hri ste ndom e n de 

hindoe -godsd ie nst. N iet kan worden 

ontkend dat er tussen de beide god s

di e nste n welhaast o noverbrug bare di s

crepant ies bes taan. D e vraag is eve nwe l 

of deze o nmi ske nbare e n di e pgaande 

ve rschill e n be letse le n vormen voor 

chri ste nen en hindoes o m binnen ee n 

zelfde politieke vereni gi ng gezamenlijk 

op te trekken . Naar mijn mening kan 

op grond va n de vo lgende overwegin

gen di e mogelijkh e id wo rde n o penge

houden, ledereen die het Program va n 

Uitga ngspunten o nderschrijft dien t 

welkom te zij n als lid. Bijvoorbeeld een 

hindoe di e nt niet met ande re maatsta

ve n benade rd te worde n dan re li g ieuze 

'geheelonthouders', die (o p basis va n 

he t vo rige criterium ) ook ee n o nderdak 

binnen het CDA kunn e n vinde n . 

Ik zou de ste lling aandurve n dat het de 

identite it va n het CDA juist te n goede 

kom t als goed gemotiveerde , geïnsp i

reerde me nse n, di e staa n voor universe

le me nse lijke waa rde n, ook als ze ni e t 

uit de c hri ste lijke traditi e voortkomen , 
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we lkarn z ijn e n blijve n. En wel o rn pre

c ies deze lfde redenen als Smal optrekt 

tegen het neutrali sme e n nihili sme va n 

de geseculari seerde samenlev in g. 

Same n sta je ste rk. Bove ndi e n worden 

geëngageerde c hri s te nen binne n he t 

CDA voortdure nd wakker gehoude n 

o m z ic h te bezinnen o p d e vraag waa r 

hun fundamenten li ggen e n hoe d iep. 

En onde rtusse n blijft de Heili ge Geest 

gewoo n z ij n werk doen . Tenminste al s 

we voor H e m w ille n o pen staa n. ~ 

Drs. HJ Kaiser is b11rgen1eester vm1 Roerwond. 

Op zoek 11aar de j1./lldawmten , ( /Je t geloof en de 

111oraal vm1 de kerk) is geschreve n door 

drs. C.A. Sma l, o ud-burgemees ter va n 

Tubberge n. Het is een uitgave va n Kok, 

Kampen . En kost f 29 ,50. 
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