
Gclouf en pol1!1l'~ 

Mr. B. van Haersma Buma 

Hervormd den ken: 
inspiratie voor de 
politiek 

Open. inclusief, samenbtndend. synthe
tisch, pluriform; Van Haersma Buma somt 
een aantal trefwoorden op. die het her
vormde klimaat karaktenseren. Hij rea
geert op eerdere btjdragen tn dit blad van 
drs. C.J Klop (gereformeerd, lid van het 
GOA) en ds. J E. van Veen (hervormd. ltd 
van de PvdA). Van Haersma Buma is her
vormd en heeft bewust voor de GHU, c.q. 
het GOA gekozen. Hij vraagt zich at of men 
kan spreken van een hervormde po!itieke 
filosofie. In Ieder geval schetst hi; enige 
ltjnen dte het hervormde denken kenmer
ken. 

Nu heb ik met het begrip filosofie in dtt 
verband wat moe1te. Het begnp poltlteke 
filosofie suggereert een gesloten, samen
hangend systeem van denkbeelden over 
de dingen die op de politiek betrekktng 
hebben. Oat 1s mtJ te stat1sch. te massief 
Vandaar in de titel Hervormd den ken. Dan 
gaat het meer om een voortgaande. zich 
ontwikkelende gedachtenstroom, om een 
meer dynamisch, maar ook minder gnJp
baar begnp. 

Het begrip hervormd denken kan men 
op twee man1eren opvatten. In de eerste 
plaats het den ken van en door de Hervorm
de Kerk, zoals dat 1n allerle1 publikaties van 
met name de Generale Synode tot uiting 
komt. Maar daarnaast kan het ook beteke
nen het denken binnen de Hervormde 
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kerk, het gedachtenklimaat waarin de her
vormde zich beweegt en leeft. 

Wanneer men dit hervormd kltmaat wil 
omschnJven, komen woorden als open. 
mclusief, samenbtndend, synthet1sch, plu
riform naar voren. Het is n1et eenvoudig 
een sluitende omschnJvtng te geven Wei 
vall naartwee zijden een scherpe grens op 
In de eerste plaats: hervormdlreformato
risch denken IS niet rooms katholiek/con
tra-reformatorisch denken. Dte afbake
ning, daterend uit de zest1ende eeuw, 1s 
heel dutdeltjk de eeuwen door te volgen. 
Daarnaast is er een tegenstelltng die 1n de 
negentiende eeuw 1s ontstaan hervormd 
denken is n1et gereformeerd denken Ge
reformeerd dan in de form eel kerkelijke 
z1n. de Gereformeerde Kerken zoals die 
ztch aan het eind van de negent1ende eeuw 
onder leidtng van Dr. A. Kuyper consti
tueerden. 

Is het n1et merkwaardtg, Jachoquant. om 
JUISt nu aan die twee grenzen van het 
hervormd denken te refereren? 1986 het 
Jaar waann de Hervormde en Gerefor
meerde Kerken - ZIJ het met vallen en 
opstaan - 1n staat van hereniging samen 
op weg gaan. 1986, Jaar ook waarin de 
grote tentoonstelltng Ketters en Papen in 
het Utrechtse Catharijne Convent liet zien 
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hoe 1n de ontwikkel1ng van de geestelijke 
stromingen in de zest1ende eeuw aanvan
kelijk de lijnen door elkaar konden I open op 
een manier die ons nu weer bekend voor
komt. 

Maar de geschieden1s is niet weg te 
denken. Is er een - gelukk1ge - doorbre
klng van grenzen, er ziJn ook geestesken
merken die blijvend van waarde ziJn. 

Als we in de negentiende eeuw de Her
vormde Kerk tegenkomen, is haar bestaan 
nog een vanzelfsprekendheid. Het is de 
vanzelfsprekendheid van het westersecor
pus christ1anum, waarin de cultuur is inge
bed, waaraan men intu.1tief of intens1ef deel 
heeft. Hervormd zijn waaiert uit van een 
bloedloze vermelding 'N.H.' tot een besef 
van geborgenheid binnen en betrokken
hetd biJ de kerk die graag de vaderlandse 
kerk - de Hervormde Kerk is nooit staats
kerkgeweest- wordtgenoemd. 1 Eriseen 
sterk historisch bewustzijn kerk der vade
ren te zijn, gegrond op het bloed van de 
martelaren der Reformatie. Oat werkte lang 
door. Jan de Bakkers dood in 1525 werd 
vier eeuwen later duurzaam vastgelegd in 
gebrandschilderde ramen in de Grote Ker
ken van Woerden en Den Haag. Er was de 
band met het OranJehuis, waarvan de !e
den de eeuwen door tot de Waalse of de 
Nederlands sprekende gemeenten van de 
Hervormde Kerk behoorden. De aprilbe
weglng van 1853 tegen de instelling van de 
rooms-katholieke bisdommen kon zo uitlo
pen op de schenking door Willem Ill van 
een kerkgebouw aan de Haagse hervorm
de gemeente, de Willemskerk, nu als Wil
lemshof domein van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. 

Wat later, rond en na de eeuww1sseling, 
komt vanuit hervormde kring de stellingna
me tegen het organisatorisch systeem van 
de Doleantie. Vereniging voor Christe
liJk Volksonderwijs, Christelijk-Historische 
Unte, Vereniging Nederlands Hervormde 
Sttchttngen voor Zenuw- en Geesteszie
ken, om maar wat te noemen, ontstonden 
als reactie op door gereformeerden gedo
mmeerde organtsaties. 
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In hoeverre nu gal de Hervormde Kerk 
b11 dit alles Ieiding? Van gerichte, bezielen
de le1ding was geen sprake. Op ziJn best 
overheerste het beg rip tolerantie, ter linker
zijde meer prmcipieel gefundeerd, ter rech
terzijde soms noodgedwongen geaccep
teerd. Lijnen trekken voor en door de 
samenleving was niet het kenmerk van de 
Hervormde Kerk in de negentiende eeuw. 
Haar vanzelfsprekendheid was tegelijk 
haar zwakte. 

Op nieuwe wegen 
Het opkomend nationaal-socialisme, met 
name de confrontatie daarmee gedu rende 
de oorlogsjaren, dwong tot stellingname. 
Natuurlijk was er een voedingsbodem, er 
was gezaaid, al voor de oorog had het 
geluid van Karl Barth geklonken. De schok 
van de bezetting bracht de Hervormde 
Kerk tot nieuw elan, tot het herontdekken 
van haartaak en verantwoordelijkheid voor 
de samenleving. De oude vaderlandse 
kerk presenteerde zich als Christus-belij
dende volkskerk. 

De herwonnen visie van de Hervormde 
Kerk valt uit drie naoorlogse documenten 
af te lezen. 

In 1949 verscheen 'Fundamenten en 
perspectieven van belijden' Dit geschrift 
wilde antwoord geven op de vragen van de 

Na de oorlog presenteerde 
de oude vaderlandse kerk 
zich als Christen belijdende 
volkskerk. 

1 Jhr mr A F de Savornrn Lohmarl. Verzame/c]e oostellen 
staatsrecht. dl11 (z p 1921). 95.111 
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tijd door het belijden van de kerk op een 
nieuwe manier te doordenken. Daarbij 
werd 'in onze eeuw waarin de losgeslagen 
mens naar gezag en gemeenschap zoekt' 
de prediking van het Koninkrijk Gods als 
uitgangspunt genomen. De samenstellers 
van 'Fundamenten en perspectieven' die 
uit zeer verschillende richting kwamen 
hebben elkaar tot op grate hoogte wet en te 
vinden. Slechts eenmaal, opmerkelijk ge
noeg juist in de belijdenis aangaande de 
overheid, kwam men niettot overeenstem
ming. 

Het gemeenschappelijk uitgangspunt 
was: regeringen mogen niet neutraal zijn 
noch eigen gekozen wereldbeschouwin
gen volgen, maar moeten in haar heer
schappij de Koningsheerschappij Gods 
zoeken te vertegenwoordigen ... Daarom 
heelt de regering de roeping ... naar Gods 
geboden te handelen en het Ieven dien
overeenkomstig te ordenen. 

De verklaring is bewust georienteerd 
aan een stuk kerkgeschiedenis en wil voor 
dezetijd uitdrukking geven aan detheocra
tische grondtendens van artikel 36 van de 
in de zestiende eeuw opgestelde Neder
landse geloolsbelijdenis. 

Maar hoe deze hoge woorden in de 
praktiJk te concretiseren? Zeker, de over
heid diende algoderiJ en valse religie te 
mijden en in de handhaving van de gewe
tensvrijheid ruimte te scheppen voor het in 
vrrjheid horen en gehoorzamen van Gods 
Woord. Maar het meningsverschil spitste 
zich toe op de vraag of de overheid oak 
welbewust het RiJk van Jezus Christus 
moest voorstaan door de prediking van het 
Evangelie te beschermen en te bevorde
ren. De minderheid die deze vraag bevesti
gend beantwoordde kon zich beroepen op 
de tekst van de Nederlandse GeloolsbeliJ
denis. Maar was die zo nag te hanteren? 
Daaraan twijlelde de meerderheid. 

In 1951 - de voorbereiding vond plaats 
parallel aan het tot stand komen van 'Fun
damenten en perspectieven' - werd de 
nieuwe Kerkorde ingevoerd ter vervan
ging van de negentiende-eeuwse regie-
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menten met hun regenteske inslag. Dit lert 
is voor het lunctioneren van de Hervormde 
Kerk van grate betekenis geweest. 

Hier is van belang het vierde lid van 
artikel VIII:'De Kerk . blijtt in al haar 
geledingen strijden voor het retormato
risch karakter van staat en volk en wendt 
zich, rn de verwachting van het Koninkrijk 
Gods, in de arbeid der kerstening tot over
herd en volk, om het Ieven naar Gods 
beloit en en geboden te rich ten'. 

Heel duidelijk is oak hier, weer anders 
gelormuleerd, de echo van de grote beslis
singen van de zestiende eeuw te horen. 
Strijd voor het relormatorisch karakter van 
staat en volk rn een periode waarin een 
sterke beduchtheid leetde voor een op
dringend katholicisme en een verroomsing 
van de samenleving met aile gevaren voor 
de in de Relormatie verworven gewetens
vrijherd. 

Veel meer dan met deze documenten is 
de Hervormde Kerk naar buiten getreden 
met het HerderlijkSchriJven 'Chrrsten zijn in 
de Nederlandse samenleving' uit 1955. In 
een tijd waarin 'het karakter van ons volks
leven, voorzover drt door de Relormatie is 
bepaald, in het geding is en op het spel 
staat', liet de Generale Synode haar bood
schap het lrcht zien. Centraal stand, dat de 
gelovige die zich te gedragen weet door 
het belijden der kerk ruimte moet hebben 
om zijn verantwoordelrjkheid in de samen
leving op eigen wijze te beleven. PartiJpOii
tiek houdt verband met geestelijke beslis
singen. Maar het doen van Gods wll in deze 
tijd rn Nederland is niet te vereenzelvigen 
met de praktijk van een van onze democra
tische partijen. Eigen, christelijke instellin
gen kunnen waardevol zijn, het alleenver
toningsrecht hebben ziJ niet. Het rs be
grijpelijk dat deze uitspraken wei weerstan
den hebben opgeroepen. Tach werden ZIJ 
rn brede lagen verwelkomd als een geluid 
dat perspectiel en ruimte bood en dat 
aansloot bij de hervormde traditie. Reeds 
eerder trouwens, in 1946, had de Generale 
Synode een verklaring in deze zin over de 
vakbeweging doen uitgaan. 
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Guloof en pol1t1ek 

In de naoorlogse jaren he eft de Generale 
Synode de hervormde verantwoordelijk
heid herhaaldelijk inhoud gegeven door 
uttspraken over concrete klemmende 
vraagstukken: lndonesie, Nieuw-Guinea, 
Israel, kernbewapening. 

Over de vraag hoever dit spreken dient 
te gaan en in hoeverre concrete stand pun
ten moeten worden ingenomen is hevig, 
soms zelfs geemotioneerd gediscus
steerd. 

Het nstco ts aanweztg dat men aandacht 
vraagt voor bepaalde concrete punten 
zonder voldoende rekening te houden met 
bredere samenhangen of dat men mo
dleus aanhaakt biJ bestaande onlustgevoe
lens. Nteltemin een bijbels-actuele door
denktng van de samenlevingsvragen 1s 
nodlg en kan oak tot concrete, zelfs contro
verslele stellingnamen leiden. (Een goed 
voorbeeld was het geschrift over Nieuw
Gumea 1n 1956). Maar vaak zal het beter en 
doeltreffender ziJn het mond1ge gemeente
ltd te prikkelen met het stellen van vragen, 
dan te snel concrete standpunten in te 
nemen. 

Werd 1n het voorgaande aan de hand 
van een aantal na-oorlogse documenten 
een mdruk gegeven van het leidinggeven
de hervormde denken na 1945, daarnaast 
vervult de cont1nue wekelijkse prediking 
een etgen rol. De prediking bereikt het 
grondvlak vaak directer en indringender 
dan landeiiJke boodschappen. 

Voor de oorlogsperiode heeft ds. H.C. 
Touw de predik1ng geanalyseerd en in een 
aantal typen ondergebracht, onder andere 
l11dei1Jke, l1Jdloze, nat1onale en bijbels-ac
tuele predlking. 2 Het 1s 1n dit bestek niet 
mogeltjk daar nader op 1n te gaan Wei kan 
worden opgemerkt, dat de prediking niet 
een u1tlaatklep moet z1jn voor de verontrus
tlng van de predikant, maar een zoeken 
van de waarheid dat 1n voortdurende wis
selwerking met de gemeente vorm krijgt. 

Op een drietal punten willen wij nu de 
eventuele invloed van het hervormde den
ken nagaan 
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Soevereiniteit in eigen kring 
Wat is soevereiniteit in eigen kring? Het 
begrip omvat bepaald meer dan een plei
dooi voor decentralisatie. Het is de door 
Kuyper ontwikkelde filosofie waarbij kerk, 
staat, gezin en bedrijf hun eigen plaats 
aangewezen hebben gekregen. Die plaats 
is hun van Godswege krachtens schep
pingsordonnantien gegeven. Aile levens
kringen staan gelijkelijk onder de soeverei
n1te1t van God. ledere levenskring heeft 
binnen haar grenzen een eigen van God 
afgeleide soevereiniteit. De ene kring mag 
geen inbreuk maken op de soevereiniteit 
van de andere kring. Zo kon dit beginsel 
gelden als richtliJn bij de opbouw van de 
verschillende kringen in de samenleving. 

De soeverein1teit in eigen kring is een 
belangnJk element van het gereformeerde 
erfgoed uit de negentiende eeuw, dat een 
grate rol heeft gespeeld bij de opbouw van 
het gereformeerde organisatiepatroon 

Er klinkt iets van deze achtergrond door 
in de wiJze waarop de Generale Synode 
van de Gereformeerde Kerken in 1981 haar 
verantwoordelljkheid voor de samenleving 
formuleerde. Het spreken van de kerk is 
duidelijk u1tzondering, de eigenlijke verant
woordelijkheid voor politieke en maat
schappelijke vragen berust bij christenen 
die verantwoordelijkhe1d dragen op ver
schillende terre1nen van het Ieven. Her
vormden signaleren hier een beduchtheid 
voor het aanvaarden van een directe maat
schappelijke of politieke verantwoordelijk
held die aan andere i nstituten of verbanden 
IS voorbehouden. 

In het hervormde den ken is de soeverei
niteit in eigen kring nooit aangeslagen. 
Daar ontwikkelde zich veel sterker het be
set dat de kerk zich krachtens haar eigen 
roeping medeverantwoordelijk weet en 
zich dan oak dient te richten tot overheid en 
samenleving. 

Men kan dan oak niet, zoals Klop stelt, 
zeggen dat de soevereiniteit in eigen kring 

2 H C Touw. Het verzet der Hervormde Kerk. 1 (1946) 
201213 
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de protestantse filosofie 1s. Het is een filoso
fie die in een bepaald deel van het protes
tantisme is (of werd) aangehangen en daar 
voor het denken kenmerkend is. Maar het 
is zeker niet typerend voor het protestantis
me, ook niet voor het Nederlandse protes
tantisme. In christelijk-historische kring 
heeft men er steeds ambivalent tegenover 
gestaan. 

Klop stelt ook ten onrechte dat hervorm
de anti-revolutionairen de leer van de soe
vereiniteit in eigen kring in het CDA hebben 
ingebracht. De anti-revolutionairen heb
ben het ingebracht, maar vanuit de gere
tormeerde achtergrond. Hier een specitie
ke rol aan hervormden toete kennen lijkt miJ 
onjuist.J 

De Christelijk-Historische Unie 
Wie het beginselprogram van de CHU 
zoals dat tientallen jaren van kracht is ge
weest legt naast de hiervoor besproken 
geschriften van de Hervormde Kerk wordt 
getroffen door opvallende overeenkom
sten. 

In overeenstemming met de historische 
ontwikkeling van het christendom op Ne
derlandse bodem moet Nederland be
stuurd worden als een christelijke staat in 
protestantse zin, luidt artike14. 1. We tretten 
daar een tormulering aan die sterk over
eenkomt met 'Fundamenten en perspec
tieven.' 

Een ander artikel (artikel 8.1) luidde: 
'aangezien geheel het volk zich aan het 
gezag van het Woord Gods dient te onder
werpen, verzet de Christelijk-Historische 
Unie zich tegen een groepering van het 
volk in twee delen naar godsdienstige on
derscheiding. Sterk komt hier het ook in de 
Hervormde Kerk verankerde verlangen 
naar voren hetvolk alsgeheel te zien, in een 
streven naar synthese en samenbinding en 
met atwijzing van de antithese die zo sterk 
het anti-revolutionaire gedachtenklimaat 
bepaalde. 

Voor het goed begrip: in 1970 stelde de 
CHU een geheel nieuw beginselprogram 
vast waarin gezichtspunten waren ver-
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werkt die in de paragraat 'Nieuwe Her
vormde orientatie aangestipt zullen wor
den'4 

Uit programma's aileen leert men de 
CHU niet kennen. Het schermen met wel
doordachte beginselen, het werken met 
atgeronde tilosotische begrippen, is nooit 
haar sterke kant, maar ook nooit haar inten
tie geweest. Karakteristiek was de steer, 
het klimaat, de manier van omgaan, het 
gebruik van bepaalde tretwoorden (bij
voorbeeld gouvernementele in slag, autori
teit boven majoriteit). Dit kwam ook tot 
uiting in het persoonlijk stempel en de 
persoonlijke invloeden van leidinggeven
den. HeelsterkheettdetiguurvanDr. H.W. 
Tilanus in de naoorlogse jaren het beeld 
van de CHU naar binnen en naar buiten 
bepaald. Vooral naar buiten werd dit ook 
gedaan door het karakteristieke, onge
ku nstelde optreden van de onlangs overle
den Jonkvrouwe Wttwaall van Stoetwe
gen. Dr. I.N.Th. Diepenhorst heeft dit 
klimaat eens als sociaal personalisme om
schreven. 

Eenzeltde steer kon men aantreffen in de 
Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs, 
de hervormde organisatie waarvan Til anus 
eveneens jarenlang voorzitter was, al tunc
tioneerde het daar anders. 

De Hervormde Kerk was voor de CHU 
niet zomaar een kerk, maar de vaderlandse 
kerk. De CHU voelde zich verbonden met 
de vaderlandse geschiedenis; het geheel, 
het volk, het Oranjehuis hadden een be
langrijke plaats in de voorstellingswereld. 

Dr. G. Abma heeft er onlangs vanuit de 
Friese situatie op gewezen5 , hoe de ch riste
lijk-historischen vaak meer kerkelijk geo
rienteerd en geinspireerd waren dan poli
tiek. Er werd meer vanuit een kerkeiiJk 
beset dan vanuit een actlet politiek bewust-

3 drs C J Klop, Hervormde Kerk COA en Ooorbraak 
Clmsten OemocratJsche Verkennmgen (aprrl 1986) 
147 153 

4 dr A F N Lekkerkerker. 'Theologrsche achtergronden 
van het C H -Begrnselprogram Chnste!J;k H1stonsch T!;d
schnlt. aug/sept 1970 

5 dr G Abma. 'De Fryske Krrstlrk-Hrstoarysken yn 'et11d fan rt 
rnterbellum It Beaken, TydsknftfandeFryskeAkademy 1 
1986. 
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Geluo! en pol1\10k 

ZIJn aan pol1t1ek gedaan. HiJ WIJSl er daarbiJ 
ook op, dat de christelljk-historischen met 
hun aanz1enlijk minder polit1ek-filosofische 
bagage wendbaarder waren en soepeler 
op de tekenen van de l1Jd reageerden dan 
de ant1-revolut1onairen. 

W1e de Jaargangen van het Christelljk 
H1stonsch TIJdschrift doorneemt z1et, hoe 
opvallend veel bljdragen van theologen 
voorkomen. Het ziJn vaak namen van ge
zaghebbende hervormde voormannen als 
Van Nlftnk, HaltJema Van Ruler ook, Elde
renbosch. Hun bijdragen ZIJn geen wiJ
drngswoorden om het relig1eus gevoel te 
strelen, maar diepgravende uiteenzettin
gen dre oproepen om gestalte te geven aan 
een brJbels verantwoorde samenleving. Uit 
dat gedachtengoed putte de C H U. 

Samenvattend meen 1k, dat het hervorm
de den ken de CHU in d1epste wezen heeft 
doortrokken en dat nergens zozeer de 
rr1vloed van dit klimaat in de politiek organi
satorrsch duurzaam gestalte heeft gekre
gen. 

De Doorbraak 
De Doorbraak de bewegmg vanurt de vrs1e 
dat de chrrsten zich nret mocht opslu1ten in 
chnstelrJke organrsaties, maar samen met 
anderen moest striJden voor een rechtvaar
drge samenlevrng De driJfveren voor de 
Doorbraak ZrJn door Van Veen duideliJk 
sarnengevat.li Hoewel de Doorbraak zeker 
r1ret aileen van hervormde kant op gang 
werd gebracht, was de hoofdlijn loch sterk 
hervormd bepaald. Vooraan stonden man
ncn dre rn de vooroorlogse CHU naar 
voren waren gekomen: Van Walsum, Van 
RhrJn Lreftrnck en anderen. De voedings
bodem voor de Doorbraak was al voor de 
oorlog toebererd. Voor deze generat1e was 
de vormrng brnnen de Nederlandse Chris
ten Studenten Verenrging van grote bete
kenrs geweest. Het rs goed dat de geschie
denrs van de rnmiddels opgeheven NCSV 
zal worden beschreven. In de vooroorlog
scCHU ontstond ruimte om dit gedachten
goed urt te dragen. Na de oorlog scheid
den de wegen zrch echter. 
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De Doorbraak was nodig 
en waardevol, maar tegelijk 
mislukt en thans 
achterhaald. 

De CH U he eft met de Doorbraak emotio
neel grote moeite gehad. Men verloor men
sen waarmee men zrch ~ vanuit het her
vormde bewustZIJn ~ verbonden voelde 
en heeft dat als p1Jni1Jk ervaren. Principieel 
lag het minder scherp, jurst vanwege de 
verwerp1ng van een antithet1sche levens
beschouwing (artikel 8.1 Beginselpro
graml). 

Achteraf zou ik de Doorbraak als nodig 
en waardevol. maar tegelijk als mislukt en 
thans achterhaald wrllen aandu1den. No
dig was de Doorbraak om beweging op 
gang te brengen 1n de toch wei verstarde 
vooroorlogse verhoudingen. die door de 
tegenstelling confessroneel ~ niet-confes
sroneel werden beheerst. Waardevol om
dat een stuk openheid en sol1dariteit ont
stond waar christenen en niet-christenen 
op een nieuwe man1er samen optrokken. 
Maar de mislukking van de Doorbraak als 
polit1eke bewegrng werd de dag na de 
kamerverkiez1ngen van 1946 reeds door 
Van Walsum vastgesteld. De veronderstel
ling dat brede volksmassa's de voorman
nen zouden volgen was n1et bewaardheid. 
De emot1onele band met de CHU ~ nog
maals gepersonifieerd 1n Tilanus ~ bleek 
te sterk. 

6 drs J E van Veen. Doorbraak rn gestolde polrtreke 
cmancrpatre' Chnsten OcmocratJscile Verkennmgen 
(aprrl1986) 140 146 
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Maar er was nog wat anders. De Door
braak was in zoverre een hybridische be
weging, dat ZIJ twee doelen beoogde dre 
niet zonder meer in elkaars verlengde !a
gen. In de eerse plaats het princrpiele doel, 
de afbraak van de oude scherdslijnen naar 
confessronele gezindheid Daarnaast de 
vorming van een brede, vooruitstrevende 
volkspartij, open naar aile kanten en geza
menlrJk zoekend naar wegen tot opbouw 
van de naoorlogse samenleving. 

Dit laatste doel is mislukt. De brede 
volkspartrJ die de oprichters voor ogen 
hadden keerde meer en meer in het oude 
socralistrsche vaarwater terug. De PartiJ 
van de Arbeid mat zrch geleideltjk een 
polariserend exclusivisme aan, dat haaks 
stond op het perspectief dat de mannen 
van de Doorbraak hadden verwacht. Die 
ontwikkeling heeft tot teleurstelling en ont
goocheling geleid. Van Walsums bedan
ken voor het lidmaatschap van de PvdA in 
1972 kan als de bezegeling van het misluk
ken van de Doorbraak worden be
schouwd. 'Het beginselprogam van 1977 
was het demasque van de PvdA als door
braakpartij. '7 

Het principiele aspect is door de ontwik
keling in de samenleving in feite achter
haald. De discussie over de Doorbraak 
vond plaats in een tijd waarin de verzuiling 
op haar hoogtepunt stond, op sommige 
terrernen nog moest komen. (Het voortge
zet christelijk onderwijs is pas na de oorlog 
tot voile ontplooiing gekomen.) Nu is de 
vervaging tussen de zuilen zo ver voortge
schreden, dat aan een principiele stelling
name geen behoefte meer rs. 

De Doorbraak paste in een breed, syn
thetisch, inclusief denken zoals we dat als 
typerend voor de Hervormde Kerk hebben 
aangeduid. Zij rs dan ook sterk vanurt dit 
hervormd klimaat gestimuleerd. Omge
keerd heeft ziJ ook het hervormde denken 
bernvloed. Het HerderliJk SchriJven zou 
zonder de Doorbraak zeker niet zo zijn 
opgezet. Het gaat mrJ echter te ver om te 
zeggen, zoals Van Veen doet, dat het 
Herderlijk Schrijven het resultaat was van 
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de Doorbraak of de consolidatie van de 
Doorbraakgedachte Oat iseen toespitsing 
die geen recht doet aan het appel dat het 
Herderlijk Schrijven op veel bredere lagen 
tn de samenleving heeft gedaan en de 
krttische kanttekeningen die het biJ iedere 
keuze, ook de keuze voor de Doorbraak, 
maakte. 

Maatschappij in beweging 
Een aantal ontwikkelingen heeft het gees
telijk klimaat in ons land ingrijpend be·in
vloed. lk denk aan de democratisering, de 
rol van de massamedia, de oecumenische 
beweging, de vestiging van grote groepen 
allochtonen en de secularisatie. Over en 
weer bernvloeden deze ontwikkelingen el
kaar uiteraard, terwijl ook wei intern ver
schuivingen optreden. Zo ligt in de oecu
menische beweging een duideltjke accent
verschuiving van herstel van de christelijke 
eenheid naar gemeenschappelijke mon
diale verantwoordelijkheid. 

Secularisatie als verzelfstandiging van 
allerlei levensgebieden burten het beslag 
van kerken christendom heeft infeite reeds 
met de Renaissance zijn intrede gedaan. 

De secularisatie in de zin van brede 
beweging waarbtj men zich ging onttrek
ken aan de gemeenschap van de kerk is 
eerst in deze eeuw goed op gang geko
men. Tot voor enkele decennra leek dit 
proces een soort consolidatie van de in de 
negentiende eeuw als zodanig aange
merkte 'volksdelen'. Het chnstelijk (protes
tants en rooms-katholiek) en het niet-chns
telijk 'deel der natie' werden als het ware 
zichtbaar in de cijfers van de opeenvolgen
de volkstellingen. 

Sinds de jaren ViJftrg is geleidelijk een 
ander beeld ontstaan. Leek het een tiJd 
lang of de ontkerkelljking zrch begon te 
stabiliseren, juist in de laatste decennia 
doet zich het verschiJnsel van een onge
kend massaal vertrek uit de kerken voor. 
Een groot deel van de jongere generatie 

7 mr G E van Walsum. Chnsteltjk Htstonsch Ttjdschnft (me1 
1978)69 
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v1ndt 1n de kerk geen antwoorden die aan
slutten biJ de vragen van deze l1Jd. Conlere
ren over kerkverlating 1saan de or de van de 
dag. 

De CIJiers spreken duidelijke taal. Vanal 
de Jar en zeventig neemt het aandeel van de 
Hervormde Kerk op het totaal van de be
volklngJaariiJksmel11/2% af. BIJ een lineaire 
ontwtkkel1ng zal de Hervormde Kerk over 
60 a 70 Jaar geen aanhang meer hebben. 
Op en1ge alstand volgen de Rooms-Katho
lteke en de Gerelormeerde Kerken. 'Fun
damenten en perspectieven' mocht dan 
spreken over de losgeslagen mens die in 
onze eeuw naar gezag en gemeenschap 
zoekt, aan de kerkdeuren is die mens 1n elk 
geval voorbijgegaan. 

H1ermee is n1et alles gezegd. Kwal1tat1el 
ts er ook w1nst. Er is een concentratie op wat 
essentieel is. er IS een sterke ollervaardig
ll81d. Een l1neaire ontwikkeling is niet waar
schiJniiJk. Maar wei moeten we ons instellen 
op een reductie van de kerken tot kleine. 
onaanzieniiJke gemeenschappen, moeten 
we meer denken aan zijkapellen dan aan 
hoge kathedrale ruimten 

Nieuwe hervormde orientatie 
Het IS in het Itch! van de genoemde ontwik
kellngen begriJpeliJk, dat geleidelijk aan in 
de Hervormde Kerk een behoefte aan 
nteuwe onentat1e ontstond. Na eerste aan
zetten 1n de Jar en zeventig gal de Generale 
Synode 1n 1982 opdrachtaan de Raad voor 
de zaken van overhe1d en samenleving 
een n1euw herderiiJk sch riJven in vervolg op 
dat van 1955 voorte bere1den. Het stuk is in 
concept aan de Generale Synode aange
boden en zal1n mei 1987 1n de Generale 
Synode worden behandeld. Thans is het 
stuk dus nog niet in ZIJn delinit1eve vorm. 
Wei kan er van gezegd worden dat het de 
gedachtengang van een ter zake kund1g 
orgaan weergeeft en ongetwijleld een in
druk geeft van het hervormde denken 1n 
deze tljd 

Het antwerp draagt als titel 'Gemeente 
ZtJn 1n een mond1ale samenleving'. In twee 
opz1chten verschilt deze titel van die van 
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het Herderlijk SchriJven van 1955. Daar 
was de aandacht meer gericht op de beslis
Singen waarvoor de enkel1ng staat in de 
samenleving, h1er wordt het accent gelegd 
op de rol van de gemeente in een verande
rende wereld. Daarnaast wordt bewust 
verder gekeken dan de nog betrekkelijk 
gesloten Nederlandse samenlevmg van de 
Jaren vijftig en komen wereldwijde verban
den waar wij mee te maken hebben in het 
vizier. De kerk komt anders in haar eigen 
context te staan. De verbonden heid met de 
wereldwijde gemeente komt in de plaats 
van een gebondenheid aan de e1gen cul
tuur en geschiedenis. 

Onder meer worden de volgende pun
ten besproken de verhoud1ng kerk-cul
tuur, de kerstening van de samenleving en 
het theocratisch besel in de Hervormde 
Kerk. 

De secularisatie schept een belangriJk 
vacuum. De oude steunpunten en de be
scherming van de christelijke cultuur zijn 
n1et meer terug te halen. Er moet echter 
weerstand worden geboden aan een min
derheidsdenken waarin de betrokkenhe1d 
in een groter geheel1n Ieite word! opgege
ven. Ook in de huid1ge situatie biiJft de 
gedachte dat de kerk een proletisch-dyna
misch element IS in een breder verband 
van groot belang. Vanuit een orientatie op 
de wereld-oecumene IS een kritische en 
solidaire present1e 1n de eigen cultuur mo
gelijk. 

Hoe moet men in de sterk gewiJzigde 
omstandigheden spreken over kerste
nmg? EnerziJdS is het een fiCtie te spreken 
over het relormatorisch karakter van staat 
en volk, maar anderZIJdS is het zinvol om 
aan deze terminologie vast te houden. Het 
gaat dan om een fu ndamentele betrokken
held van den ken, spreken en handelen van 
de kerk op het openbare Ieven vanuit een 
lu1sterend omgaan met het Woord van 
God. Van kerstening in de zin van de 
relormatie kan in elk geval gezegd worden, 
dat de reformatie een beweging was vanuit 
het volk tegen het opsluiten van het gelool 
in h1erarchische kaders en tegen de ver-
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g1ng van godsdienstige en politiek-econo
mische machtsuitoefening. Dergelijke be
wegingen zijn nog steeds van levensbe
lang voor kerk en samenleving. 

Het beg rip theocratisch den ken in de zin 
van streven naar een christelljke staat is 
achterhaald. Men moe! de secularisatie 
aanvaarden. Maar wei blijft van belang dat 
de kerk de overheid er aan blijft herinneren, 
hoe de politieke vragen er in he! Iicht van de 
heerschappij van God uitzien. 

Zo constateren wij een benadenng, die 
duidelijk blijft aansluiten bij de Geneefse 
reformatorische traditie, maar die de oude 
begrippen hanteerbaar maakt in de huidi
ge situatie. 

HetCDA 
Van vele kanten is gewezen op het ver
schijnsel dat een steeds grotere groep n1et 
confessioneel gebonden kiezers de weg 
naar hetCDA vindt.ln historisch verband is 
dat belangwekkend. Het is een doorbraak 
in omgekeerde richting het ZIJn n1et de 
confessionele kiezers die de niet-contes
sionele partij zoeken, maar de niet-contes
Sionele kiezers die de confessionele partij 
zoeken. Doorbraak 1n spiegelbeeld. 

Is het CDA op die beweging ingesteld? 
Kan het een tehuis zijn voor brede lagen 1n 
de samenleving, kan het die blijvend wet en 
te boeien en tegelijk zijn karakter als chns
ten-democratische parliJ handhaven? 

Juist hier komt de actualiteit van het 
hervormd gedachtengoed en de verwer
king daarvan binnen de CHU naar voren. 

Van belang zijn elementen als: geen 
ballast van verouderde beginselen of filo
solieen, openheid naar de samenleving als 
geheel, zowel voor algemene als voor 
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christelijke organ1saties openstaan, tole
rantie in een pluriforme samenlev1ng en 
ruimte voor het beleven van verschlllende 
overtuigingen. 

Veel zeer principiele discussie biJ de 
voorbereiding van het CDA blljkt achier
at onwezeniiJk, achterhoedegevechten. 
Grenzen worden verlegd. Kort geleden 
werd een islamiet 1n het hooldbestuur op
genomen 

lkdenkdathetCDA 1nderdaad dezeweg 
moet en kan inslaan. Essentieel zijn een 
streven naar ruimte - meer ruimte dan 
onder het voorzitterschap van Bukman -
en een klimaat van milde tolerantie. 

Er is dan wei behoelte aan mensen d1e 
echt en authentiek op het appel w1llen 
ingaan, die niet aileen maar meedeinen 
met de volksgunst - dat kan het CDA op 
den duur niet redden -, maar die het 
enthousiasme van de striJd voor gerechtig
heid, de besche1denheid van het rent
meesterschap en de bewogenheid van 
volhardende solidarite1t kennen. 

Het gaat niet om de theoretische waar
heid van de christelijke beschouwing van 
God, mens en wereld, maar om de authen
llciteit en de gelnsp1reerdhe1d van de biJ
drage van christenen aan onze samenle
ving. Zo kan ook op anderen een vrijmoe
diQ en legitiem appel worden gedaan mee 
te doen in deze beweging. Het hervormde 
gedachtengoed kan ongetwiJfeld een 
vruchtbare bijdrage zijn 1n deze ontwikke
ling. 
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