
Commentaar uit het Wetenschappelijk ln
stituut 
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Het CDA en de erfenis 
van de doorbraak 

Wat is er vaak een uiterst geringe afstand 
geweest tussen Doorbraak-christenen en 
christen-democratent Oit conc/udeert Oost
lander btj bestudering van de ideeen van 
Kohnstamm, een van de oprichters van de 
PvdA. De lezer zal gemakkelijk inzien dat 
de idea/en van mensen als Banning en 
Konhstamm in de PvdA geen kans gekre
genhebben. 

Bij ZIJn aantreden heeft de nieuwe CDA
voorzitter Van Velzen de partiJ opgewekt 
om z1ch drastischer in de polit1eke dlscus
sie te beg even. H IJ rekent erop dat christen
democraten de smaak te pakken hebben 
gekregen van de brede partlj-discussie 
over de CDA-nota 'Van verzorgingsstaat 
naar verzorgmgsmaatschappij'. Door die 
d1scussie IS de princip1ele liJn, die het CDA 
1n sterk geactualiseerde vorm heeft opge
nomen, door zeer velen tot hun geestelijk 
e1gendom gemaakt Aan dat proces is heel 
wat vooraf gegaan, en daarna 1s heel wat 
gevolgd aandachttrekkende CDA-pro
grams. enkele tlentallen W.l.-rapporten. 
honderden publikaties van medewerkers 
van het lnstituut en anderen, en nog veel 
meer spreekbeurten, debatten en inter
VIews, waarin de CDA-gedachten werden 
u1tgedragen. Bmnen en buiten het CDA 
trekt dat sterk de aandacht. Onze partiJ 
wordt gezien als de plaats waar n1euwe 
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1deeen voor deze en de toekomstige tiJd 
worden ontwikkeld. Met waardering wordt 
er gerept van de geestelijke bagage die bij 
ons wordt aangetroffen. Aile red en dus om 
de partij-discussie voort te zetten, want er 1s 
ontzettend veel matenaal dat veelal op 
direct verzoek van CDA-organen, van de 
Stichtingsraad van het lnstituut of Tweede 
Kamerfractie werd uitgebracht en waar
over de discuss1e nog niet of nauwelljks is 
gestart En d1e is nodig om leer en pol1t1ek 
Ieven met elkaar 1n harmonie te brengen. 
Zou dat laatste niet gebeuren dan moeten 
we het ergste vrezen voor de mtegr1teit van 
onze beweging. 

Hoe komen we eraan? 
Velen menen dat de christen-democratie 
met mgang van de CDA-fusie bedacht is. In 
die m1svatting worden ZIJ geholpen door de 
c.d.-onvriendelijke houding van de meeste 
politicolog1sche vakgroepen 1n Nederland. 
Het heeft lang geduurd voordat h1er en 
daar de chr1sten-democrat1sche pol1t1eke 
filosof1e weer onderwezen werd. En men 
moet niet vragen hoe 

T egeiiJkertiJd hebben wiJ een lange pe
n ode achter ons van gebrekkige zelfbe
wustheid ten aanz1en van de waarde van 
chnstelijke ge1nsp1reerde polit1ek Daarom 
moet nog steeds met grate nadruk worden 
gesteld dat de ch nsten-democratie zeer 
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diep in onze politieke historie geworteld is. 
Oat IS erg belangriJk voor de betrouwbaar
heid van een politieke partij die vrijwel 
voortdurend regeringsverantwoordelijk
heid draagt Ludieke, plotsklap uit de duim 
gezogen, politieke ideetjes horen thuis bij 
splintergroepen zonder politieke verant
woordelijkheid. Een partiJ als het CDA 
vraagt bij zijn beleidsvoorbereiding een 
veel grotere mate van zorgvuldigheid, 
doordachtheid en argumentatie. Het zou 
een gevaariiJke zelfoverschatting zijn om te 
menen dat wlj daarbij de leerzame ervarin
gen van vorige generaties van geinspireer
de christen-politic! zouden kunnen missen. 
Kritische correctie op hen zal steeds nodig 
zijn, maar vereist tegelijkertijd een fl1nke 
dosis relativering van de eigen inbreng, wil 
deze laatste niet in parmantigheid ontaar
den. 

Een nieuwe dimensie 
lntussen kan worden geconstateerd dat in 
het CDA iets nieuws ontwikkeld wordt. Oat 
n1euwe bestaat in het zoeken naar punten 
van overeenstemming of van onderlinge 
aanvulling tussen de tradities van de sa
menstellende delen. De wisselwerking van 
weleer wordt ge1 ntensiveerd voortgezet. 
Het Ievert een resultaat waar onze zuster
partijen in Europa en elders met grote 
1 nteresse naar kijken. Oat is goed merkbaar 
in de 'werkgroep Doctrine' van de Europe
se VolkspartiJ van Christen-Democraten. 
De oorzaak van onze vooruitgeschoven 
posit1e ligt in het huwel1jk van christelijke 
opvattingen omtrent de menselijke per
soon (personalisme) met een uitgewerkte 
opvatting omtrent maatschappelijke en 
overheidsstructuren. In een aantallanden 
is aileen het personalisme redelijk bekend. 
Daarmee ZIJn wei noties over structuren 
verbonden, maar deze hebben een meer 
afgeleide betekenis. In Nederland zijn de 
begrippen subs1d1arite1t en soevereiniteit in 
e1gen krmg (structuurbegr1ppen) veel be
langrijker dan elders. Oat maakt onze vis1e 
politieker. Het ingrijpen in maatschappelij
ke structuren vanu1t het oogpunt van de 
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gerechtigheid achten wij zeker van zo'n 
groot belang als het veranderen van de 
gezindheid van personen. Oat laatste is 
bovendien een taak die beter bij andere 
samenlevingsverbanden past dan bij de 
politiek. Architectonische kritiek op de sa
menlevingsopbouw, dat is een politieke 
zaak. 

Ecxlusief of kenmerkend? 
Is de christen-democratie als stroming ob
jectief onderzoekbaar, hetzelfde geldt voor 
de waarde van haar ideeen. We Ieven allen 
in dezelfde schepping en het mag ons 
derhalve niet verbazen als anderen tot 
vergelijkbare opvattingen komen. In te
gendeel, het moet ons gelukkig stemmen 
als uit de visies op de werkelijkhe1d een 
zekere mate van consensus naar voren 
treedt. Een consensus die wei Iicht het eerst 
te verwachten is bij die zich even als wij 
door het Evangelisch appel willen Iaten 
inspireren. 

Een opvallend voorbeeld daarvan is re
centelijk te vinden in de dissertatie van 
A. L. R. Vermeer, get1teld 'Philipp A. Kohn
stamm over democratie' .1 Deze Kohn
stamm is vooral bekend als pedagoog/ 
psycholoog en vanwege zijn betekenis 
voor de filosofie. Daarv66r was hij hoogle
raar in de thermodynamica en tussendoor 
werd hem ook eens een leerstoel in de 
theolog1e aangeboden. Kohnstamm kwam 
u1t liberaal Joods milieu en ontdekte op 
latere leeftijd de Persoon van Christus het
geen hem er toe bracht om optweeenveer
tigjarige leeftijd tot de Nederlands Her
vormde Kerk toe te treden. De politiek he eft 
hem steeds geboeid en zodoende was hij 
een tijd lang voorzitter van de Vrijzinnig 
Democratische Bond (VDB, het vooroor
logse 0'66) en een van de mede-oprichters 
van de Partij van de Arbeid. Hij had veel 
invloed op professor Banning, de bekende 
Doorbraaktheoloog die de eerste twee ver-

1 A L R Vermeer Phi/1pp A Kohnstamm over democralie 
Kok. Kampen 1987 
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kiezingsprograms van de PartiJ van de 
Arbeid sterk heeft bernvloed. 

Kohnstamm was in de leer gegaan bij 
Franse christelijke personalisten zoals 
Jacques Maritain en Emmanuel Mounier. 
Dit personalisme verbindt hiJ met de leer 
van de soevereiniteit in eigen kring van 
Abraham Kuyper, die hrj zeer bewonder
de, en van Herman Dooyeweerd met wie 
Kohnstamm bevriend was. Personalisme 
en subsidrariteit zrjn trouwens begrippen 
die we ook in combinatie brJ Banning tegen
komen. De Doorbraak-christenen van de 
Jaren veertig hadden daardoor veel met de 
christen-democraten van toen en van nu 
gemeen. Het taalgebrurk van Kohnstamm 
en Banning getuigt trouwens van een dre
pe vroomheid. Die openhartrge , belrJden
detaal treffen we ergenlrjk nret meer in onze 
naaste omgevrng aan. Daarvoor moet men 
naar de christelijke polrtici op brJvoorbeeld 
de Filrppljnen. 2 

De Doorbraak-christenen 
hadden veel gemeen met 
de christen-democraten 
van toen en nu. 

De verwantschap met de christen-de
mocratie blijkt heel opvallend urt de me
de door professor Bannrng geredrgeerde 
bundel 'Socralistische documenten' J Tot 
deze documenten behoren volgens Ban
ning, naast onder andere het Communrs
trsch Manifest van Karl Marx, publrkaties 
van Ferdrnand Lasalle en T roelstra, ook de 
encyclieken 'Rerum Novarum' en ·oua
dragesimo an no' als mede de redevoerin-
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gen van Abraham Kuyper en H. Diemer 
voor het eerste christelijk sociaal congresl 

Oat sommige socialrsten zich, evenals 
WIJ, beroepen op Franse christen-persona
listen is nog te begnjpen. In Franknjk heett, 
mede op aandrang van het Vatrcaan, noort 
een partij met een christen-democratisch 
etiket bestaan. Partijen van deze aard toor
den zrch voorheen met de weinrg herken
bare naam 'Republikemse Volksbewe
ging' (MRP) welke voor het overgrote deel 
in het Gaullrsme is opgelost. Momenteel 
Iaten ziJ zich Socraai-Democratrsch Cen
trum noemen, hetgeen ook al niet zo duide
lijk kiinkt. Mantain en vooral MoOnier", wrl
den trouwens bredere knngen rnspireren. 
Oat is hen met name in LatrJns-Amerika 
gelukt. De personalrsten waren synthe
tische geesten. Ze wilden nogal wat stro
mingen verzoenen. Toch waren ziJ ook 
zeer duidelijk over hun christelijke mtenties 

Het personalrsme moest theocentrisch 
ziJn en niet antropocentrisch (Mantain) of 
humanistisch (Mounier). BrJ Kohnstamm 
komen WIJ diezelfde begrippen tegen; van 
verdoezelingen is geen sprake. 

De aanvaarding van de fllosofie van de 
soevereiniteit in eigen kring isverrassender 
dan die van het theocentrisch personalrs
me. H rer ging het immers om de overname 
van de filosofie van een direct rivalrserende 
partij. Kohnstamm moest het als VriJzinnig 
Democratisch-kandidaat bij verkiezingen 
in zrJn distnct afleggen omdat de christelijke 
partijen een stemadvies ten gunste van de 
socialrst hadden uitgebracht. 

Wat is er vaak een uiterst geringe afstand 
geweest tussen Doorbraak-chnstenen en 
christen-democratenl Was het wellicht ai
leen de afkeer van de antithese, dre verte
genwoordrgers van de Doorbraak oven
gens even zeer verwrerpen als de klas
sestnJd? Of was het omdat dec d.-partiJen 
geen uitdrukkingsmogelrjkheid vormden 
voor de woede over het kapitalrsme? Een 

Staat en nr:rsonn de oo/1/.·rke f,.fosof,.c 
van Emman1JPI Mo1in•er [tJ:,rorl Delft 1987 
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woeded1e 'christen-soc1al1sten' 1n Kuypers 
rede voor het christelijk sociaal congres en 
in de sociale encyclieken zo zeer trof en 
aansprak. Een christen-democratische 
partiJ moet reg1erungsfahig ziJn, ja zeker. 
Maar o wee als hij de verontwaardiging 
over onrecht n1et vertolken kan. Dan is er 
inderdaad iets essentieels verloren ge
gaan. Wat zou er gebeurd zijn als er des
tijds een ander 1nzicht en een andere ge
voelstoon in de christelljke partijen de 
overhand gehad hadden? We kunnen 
daarover aileen maar gissen. 

Wat wilden de personalistisch-socia
listen? 
Banning had, zoals reeds bleek, een bui
tengewoon ruime definitie van socialisme. 
EnerziJdS sprak hij van proletarisch-socia
llsme en nationaal-socialisme, welke hij 
beide hardgrondlg verwierp5 , anderzijds 
had hij het over de sociaal-democratie die 
hij te economistisch en te weinig gericht op 
geestelijke waarden achtte. Voorheen be
hoorde hiJ tot de zogenaamde religieus
socialisten, die JUist normen en waarden 
voorop stelden en in hun socialisme een 
ethische levensvorm en zelfs een vooraf
schaduwing van het kon1nkrijk Gods za
gen. 

Deze strom1ng verbreedde zich tot het 
personal1st1sche socialisme, waarin de 
waarde van de persoon centraal werd 
gesteld en dus n1et van de collectiviteit of 
van het zogenaamde individu 6 Kohn
stamm wijst erterecht op dat indiv1duen n1et 
bestaan. De mens IS altijd mens in gemeen
schap, sociaal-verantwoordeliJk persoon. 
Zo dacht ook Banning. 'De mens wordt 
aileen 'zichzelf', 'persoon· u1t kracht van 
deze gemeenschap. Egocentr1sme, het ik 
centraal stellen, vernietigt het persoon
ZIJn'; 'persoon-ziJn 1s zuiver Gods ge
schenk'. Tegelijkertijd z1et hiJ de secularisa
tle als een niet aileen persoonlijke zaak 
maar als gevolg van 'collectieve, anonieme 
machten, , 1n de structuren der maat
schappij'. Norm en worden daarin Ieven de 
werkeiiJkheid, bezielende kracht. Evangeli-

Clwster1 Democrat.scllG VcrkcnrllnCJCil 5,37 

ser1ng van de massa behoeft derhalve een 
beheersrng van aile levensterreinen. 

Oialoog en harmonie stonden bij Ban
ning en Koh nstamm hoog aangeschreven. 
Oat z1jn eigenlijk bij aile personalisten (voor
al biJ MoOn1er) uiterst centrale waarden. Oil 
betekenttevens een afkeer van het social is
meals pure machtsconcentrat1e. 

Personalisme en de structuren 
Het centraal stellen van de persoon brengt 
een sterke voorkeur voor decentralisatie 
van de mach! met zich. MoOn1er en Ban
ning spreken zich beiden uit voor vormen 
van directe democratie, waardoor burgers 
participeren in de besluitvorming binnen 
allerlei sectoren van de maatschappiJ. Het 
econom ische Ieven, het educat1eve stelsel, 
de cultuur, het gezin, ziJ verdienen hun 
eigen statuut. Volgens MoOnier is demo
cratie het regime dat be rust op verantwoor
delijkheld en op functionele organisatie 
T egenover de overheid wil het personalis
me voorrang van recht en wet boven mach! 
en dwang. Macht behoort in die staat niet 
doorslaggevend te zijn. De personalisti
sche staat 1s een 'zwakke staat' 7 De staat 
moet de divers1teit en de autonomie van de 
levensbeschouweliJke groeperingen op 

Kohnstamm profiteert van 
de ideeen van Kuyper en 
Dooyeweerd. 

5 Dr W Barmng De ciag van morgen Plocgsmil Amster· 
dilrn 1946 

6 Coos lluysen Sooa/,sme a/s orx!racflt Arllilos Baarn 
1986 

7 aldus Var1 Weers 
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zijn grondgebied garanderen en de vrede 
en vriendschapsbanden tussen de ge
meenschappen bewaren. Het politieke 
ideaal is dus een staat gericht op dienstver
lening aan een pluralistische samenleving 

Volgens Kohnstamm is 'een staatsvorm 
a!ti;d de uitdrukking van een bepaalde 
mensbeschouwing'. Bij ZIJn beschouwing 
over de inrichting van de samenleving 
prof1teert hij 1n hoge mate van Kuyper en 
Dooyeweerd. De soevereiniteit in eigen 
kring betekent voor hem onder andere 
'meer zeggenschap voor ouders in de 
school, een regel1ng van schoolzaken door 
andere dan de gewone wetgevende licha
men, . , een verkiezing van vertrouwens
mannen naar andere dan naar pol111eke 
beginselen'. Banning spreekt zich op 
soortgelijke wijze over het onderWIJS u1t. HiJ 
WIJSI er bijvoorbeeld op dat 'de bezettings 
Jaren hebben getoond dat niet aileen de 
openbare school, maar ook de vakbond 
der openbare onderwijzers veel minder 
geestelijke weerstand opbracht dan de 
biJZOndere'. HiJ komt vriJwel u1t biJ een soort 
biJzondere ontmoetmgsschool waar veel 
aan biJbelondemcht word! gedaan, tenzij 
de ouders, ook na redelijk overleg, z1ch 
daartegen blijven verzetten. (I) 

Kohnstamm neemt de soeveremite1t 1n 
e1gen kring op in ziJn defln1t1e van de ware 
democratie. Die democratie knJgl biJ 
Kohnstamm veel aandacht omdat het veel 
meer dan een pol1tiek begr1p 1s. Ook hier 
treft de zeer modern kl in ken de personalisti 
schetoon Democratie be rust volgens hem 
op het inz1cht dat aile mensen ongeliJk maar 
gelijkwaardig zijn. Vanwege die ongelijk
heid is ieders oordeel nodig. Mensen ziJn 
geliJkwaardig omdat ze naar Gods beeld 
ZIJn geschapen en allen van zijn genade 
afhankelijk ZIJn. Daarmee wordt de christe
lijke basis van de democratie onderstreept. 
Kohnstamm heeft weinig goede woorden 
over voor de Atheense democrat1e. De 
concentratie van macht biJ meerderheden 
van bevoorrechte burgers, zoals 1n het 
klassieke Athene, verwerpt hij. De weelde 
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van te grote macht is voor mensen niet te 
dragen. Voortsgaat hiJ uit van het normatie
ve en objectieve karakter van het recht dat 
immers niet wordt gemaakt maar gevon
den, of nog beter benaderd. Zoe ken naar 
recht en waarheid en voltooiing van de 
democratie ziJn namelijk one1ndige taken. 
Democratie is voorts een kwestie van ver
trouwen, gebaseerd op het geloof dat in 
een mens aan wie verantwoordel1jkheid 
wordt opgelegd het geweten ontwaakt. 
Oat is zeker een stelling met een actuele 
gebruikswaarde; met name nu door het 
afnemen van verantwoordelijkheid de ge
wetensfunclie van personen en organen 
van het part1cul1er in1tlat1ef zo drast1sch is 
aangetast. 

In het verlengde van deze democratie
opvattlng l1gt Kohnstamms waardenng 
voor de vakbeweg1ng. met name voor de 
christelijke d1e hun democratische vastbe
radenheld tiJdens Troelstra's revolutlepo
ging zo duidelijk hadden getoond. Kohn
stamm kan voorts aileen eer1 staatkunde 
aanvaarden d1e haar ethische normen en 
rechtsbeginselen ontleent aan de Bijbel 
Elke staatkunde die daar van afwijkt wil hiJ 
kracht1g bestnjdenH Merkwaardig bliJft dat 
Kohnstamm ondanks deze duidelijke op
vattmg inzake de vis1e op de staat en ziJn 
verwerping van human1slische staatsfilo
sofleen . toch meent dat christeliJke opvat
tmgen slechts in een v1a personen een rol 
spelen en dat dus een christelijke politieke 
partlj moet worden afgewezen. Hij schijnt 
de morele band tussen I eden van een pariiJ 
te zoeken in het actieprogram. De dlepste 
levensvragen komen daar zijns inziens n1et 
aan de orde. I ntussen vall hiJ wei Kuyper biJ 
1n d1ens pleidooi voor de verovering en 
heiliging van aile levensterre1nen tot Gods 
dienst. Zo1ets IS dunkt miJ meer dan binnen 
een niet-chnstelijke pariiJ geaccepteerd 
kan worden. Na toetreding tot de PartiJ van 
de Arbeid doet hij dan ook wei enig water 1n 
deze WIJn. Maartoch. leer en prakliJk (zowel 
ten opzichte van de openbare school als 

8 A L F1 Vermeer. ope t PRCJ 105 
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ten opz1chte van de parlijvorming) blijven 
wringen. 

Wat is ervan gekomen? 
De lezer zal gemakkelljk mzien dat de 
1dealen van mensen als Kohnstamm 1n de 
PvdA geen kans hebben gekregen. Het 
personalisme. met zijn pol1!1eke stijl en de 
maatschappiJ-VIsie van Kohnstamm en 
Bann1ng treft men 1 n die part1j niet of nauwe
liJkS meer aan. De programs van 194 7 en 
1959 ZIJn allang vergeten. Het soc1al1sme. 
1n de vorm die Banning en Kohnstamm zo 
sterk bekritiseerden. heeft het in menig 
opzicht gewonnen. Kuypers ant1these ver
dween en vond z1jn pendant in de polansa
tiestrategle van links. De PvdA is zeker 
geen instrument geworden ·ter heiliging 
van aile levensterreinen'l 

De sociale pretenties van de PvdA zullen 
de navolgers van de Doorbraak-chrlste
nen nog aanspreken, maar daarvoor en 
zeker voor de andere aspecten van het 
zogenaamde personalistische socialisme 
zal men eerder 1n CDA-gelederen waarde
ring oogsten. De Doorbraak is al vroeg 
kwantitat1ef en ook kwalitatief mhoudelijk 
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mislukt. Enkeleelementen biiJVen van bete
kenis: als chr1sten-democraten kunnen we 
ons gesterkt voelen bij het lezen over de 
inspanningen om de rooms-katholieke en 
protestantse tradit1es van personalisme en 
soevere1nite1t in e1gen kring te 1ntegreren 
en over het succes dat deze mede-christe
nen boekten. ·De zonde van de vereenzel
viging' die ons zo hardnekkig door de 
Doorbraakmensen verweten is hebben we 
goeddeels afgeleerd, zeker in vergelijking 
met diverse 'profetische' christenen ter 
linker zijde. Wij hebben bepaald het een en 
ander kunnen leren. Maar er ziJn eveneens 
veel redenen om zich af te vragen waar de 
erfenis van de Doorbraak e1genlijk geble
ven is. De PvdA van vandaag 1s een we1nig 
herbergzaam oord voor de Bann1ngs en 
Kohnstamms Hun werk word! elders be
studeerd. 

A.M.O. 
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