
Geloof en politrek 

Protestanten, katholieken 
en de 'C' 

door drs. C.J. Klop 

De slogan 'dorpsdespoten onttronen' 
schiJnt een typisch protestantse u1tdrukking 
te zijn. lk herinner mij dat bijvoorbeeld de 
katholieke dichter Michel van der Plas Zlcht
baar aan de uitdrukking moest wennen. Hij 
verklaarde mij eens dat h1j zulke woorden 
zelf nooit zou gebruiken. Toch heeft 
niemand beter dan hij dit jaar de beteken1s 
van de slogan 'het beginsel onttroont de 
dorpsdespoten' duidelijk gemaakt. Oat was 
op het Malieveld tijdens zijn meeslepende 
redevoering over 'het andere gezicht van de 
kerk'. Hij verwees naar de Galatenbrief en 
ze1: 'als Paulus Petrus mocht kritiseren om
dat Petrus heulde met de Joden in plaats 
van Christus nate volgen, dan moet de Paus 
niet vreemd opkijken dat wij hem wat te 
vragen hebben'. Die manifestatie op het Ma
lieveld deed Je wat, ook als protestant. 
Oat wil niet zeggen dat het CDA zich met 
een beweg1ng in de kerk moet associeren, 
hoe belangwekkend deze vraag op zichzelf 
ook is. lk wil ermee uitdrukken hoezeer tus
sen protestanten en katholieken wederziJdse 
herkenninq kan opbloe1en op wezenliike 
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punten van de geloofsbeleving. Zelfs als het 
een uitdrukking betreft als 'dorpsdespoten 
onttronen' die op het eerste gezicht zo pro
testants lijkt. 11 

Die ervaring van wederzijdse herkenning 
hebben wij ook in het CDA opgedaan. Veel 
buitenstaanders hebben de fusie van KVP, 
ARP en CHU opgevat als een verstandshu
welijk tussen partijen die op termijn electo
raal ten dode waren opgeschreven. Met na
me ook politiek-filosofisch achtten velen het 
natuur-genade-schema onverb1ndbaar met 
de protestantse politieke traditie. lk herinner 
mij nog goed hoe op een symposium in 
1979 onze Amerikaanse en Canadese 
vrienden de aanwezige katholieke politici 
verrasten met hun stellinqname terzake. 21 

1) De urtdrukkrng wordt door drs. A.M. Oostlander regelma
trg aan Abraham Kuyper toegeschreven. Zie bijvoorbeeld 
Dorpsdespoten onttronen. Franeker, 1985. pag. 128 Bin
nen de CHU werd Lohman echter als geestelijke vader 
beschouwd en dan kan de uitdrukking zeer wei betrek
king op Kuyper zelf hebben gehad' 

2) Chnstian Pol!t1cal Opt1ons. Den Haag, 1979, pag. 109 e v. 
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Oak in ons land twijfelen nag velen of dit 
probleem ten diepste wei is opgelost en 
soms hebben zij het CDA daarom ook verla
ten of bezien zij de partiJ nog steeds met 
scepsis. Zij zijn niet overtuigd van het we
zenlijk christelijke gehalte van het COA. 

In politiek-filosofische zin is dit onjuist. In 
1972 is in de Contactraad de eigenlijke basis 
voor de christen-democratische samenwer
king ook politiek-filosofisch gelegd. Door te 
formuleren dat wij in de politiek antwoord 
hebben te geven op de oproep van het 
Evangelie werd aangegeven dat in de poli
tiek de natuur niet gescheiden kon worden 
gezien van de genade, maar dat het Godde
lijke ook op dit levensterrein doordringt. Het 
wereldse en het Goddelijke zijn ook in de 
katholieke politieke fi!osofie niet gescheiden. 
Oat was een markant moment in onze ge
schiedenis 31

, want de omstandigheden in de 
katholieke wereld werkten eraan mee dat 
met het zich losmaken van het kerkelijk ge
zag op vele levensterreinen, men ook zou 
losraken van het geloof. lk ben ervan 
overtuigd dat in die tijd de protestantse en 
de katholieke politieke filosofie elkaar vrucht
baar hebben gevonden. De in de soevereini
teit -in-eigen-kring neergelegde gedachte 
dat Gods Woord betekenis heeft voor on
derscheiden samenlevingsverbanden als het 
bedrijfsleven, het gezinsleven, de media, de 
welzijnszorg en de politiek, ook al zijn deze 
verbanden onttrokken aan het gezag van de 
kerk, had voor katholieken een bevrijdende 
werking. 

Ook nu, 15 jaar na dato, is dit een actueel 
thema, als men bijvoorbeeld ziet hoe de 
Vereniging van Katholieke Ziekenhuizen en 
de KRO zich ten opzichte van de bisschop
pen opstellen. 

Paradoxaal genoeg voltrok deze herkenning 
zich in een tijd dat de protestanten de 'soe
vereiniteit in eigen kring' min of meer hadden 
afgezworen. Wie herinnert zich niet de ge
vleugelde woorden van de antirevolut1onaire 
lijsttrekker dr. J. Zijlstra, die ze1 dat de 'soe
vereiniteit in eigen kring' voor hem een lege 
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doos was: als men de levenskringen vrij liet 
van overheidsinmenging dan wist men nog 
niet wat daar in die eigen kring wei plaats
vond. En als dat fout liep had de overheid 
dan geen taak? Het beginsel van de 'soeve
reiniteit in eigen kring' was zodanig liberaal 
ge·l·nterpreteerd dat antirevolut1onairen er 
niet meer mee u1t de voeten konden 4 ' Ook 
thans proeven wij deze reactie, als het CDA 
herstel van maatschappelijke verantwoorde
lijkheden en terugtred van de overheid be
pleit in zijn rapport 'Van verzorgingsstaat 
naar verzorgingsmaatschappij'. Sommgen 
vinden dat dat rapport een liberale teneur 
heeft. 

Voor katholieken was, anders dan voor de 
toenmalige protestanten, de verbinding tus
sen gespreide verantwoordelijkheid en de 
inhoudelijke normering van die verantwoor
delijkheidsbeleving een veel meer vanzelf
sprekende zaak. Het subsidiarite1tsbeg1nsel, 
dat uitdrukte dat een hager niveau niet moet 
beslissen over wat op een lager niveau kan 
worden geregeld, vindt ziJn wortels in de 
parochiegedachte: kleine gemeenschappen 
met een grate mate van onderlinge solidari
teit. Subsidiariteit en solidariteit zijn met el
kaar verbonden. En ais Bert de Vries zich 
afvraagt of de arbeidsvoorwaarden binnen 
raam-CAO's n1et door dlrectie en onderne
rningsraad zouden moeten worden ingevuld, 
dan is dat eigenlijk een zeer katho!ieke ge-

3) Prof. dr. PAJ.M. Steenkamp haalt deze beslissing nog 
eens aan 1n het interview met hem 1n De groei naar het 
CDA. Den Haag, 1980, pag. 194. De overeenkomsten 
tussen de wi]Sbegeerte der wetsidee en de natuur-gena
defilosofle waren overigens allang onderwerp van studie. 
Z1e dr. M.F.J. Marlet s 1, Grundlinien der Kalvimst1schen 
Philosoph!e der Gesetzes1dee als chnstl!cher transzen
dentalphilosophie, Munchen. 1954 (met een voorwoord 
van dr. H. Dooyeweerd) 

41 Men moet deze woorden wei z1en in het verband van hun 
tijd. We 'Is christelijke partljformat1e funest voor de de
mocratie?' nog eens naleest (1n. dr G. Puch1nger. Dr 
JelleZulstra. Strengholt. 1978, pag. 297 e v.), bemerktdat 
het Zijlstra g1ng om het dynamiseren van veel te star 
opgevatte beginselen en niet om het verlaten van begin
selpolitlek Z1jns ondanks lu1dde dit terechte afstand ne
men van beg1nselverstarnng tach een penode van begin
selvervaging en u1tgroe1 van de overheidstaak 1n. 
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dachte, ook al zag de commentaarschrijver 
van Trouw er een liberaal idee 1n. 

Aldus zien w1j dat de protestantse en de 
katholieke politieke filosof1e elkaar weder
Zijds vruchtbaar aanvullen en verbeteren. Op 
zichzelf is dat niet nieuw. Groen van Prinste
rer l1et z1ch al be1nvloeden door de Franse 
katholieke filosoof Lammenais. Oat het sub
sidlariteitsbeginsel en de leer van de soeve
relniteit-in-eigen-knng zich gescheiden heb
ben ontwikkeld kan men een historische 

' NCW en CNV reageren zich 
af op de politiek in plaats 
van het samen eens te 
worden. ' 

toevall1ghe1d noemen, waarvan wij in de 
christen-democrat1e de vruchten plukken. 

Herontdekking van principes 
In het CDA hebben wij herontdekt dat 
gespreide verantwoordelijkheid niet kan 
zonder de kernbegrippen 'sol1dariteit' en 
'rentmeesterschap'. Oat onderscheidt ons 
van het liberalisme, waarin het krachtige indi
vidu zich moet kunnen ontplooien in de 
staatsvrije sfeer; liberalen verwachten daar 
veel van. Solidariteit is daarvan een bijpro
dukt. Het onderscheidt ons ook van de soci
aal-dernocratie. Van meer traditionele soci
aal-democraten als Den Uyl, die tot dusver 
deze overhe1ds1nmenging zelfs wei zover wil 
Iaten gaan dat daarmee de eigen verant
woordelijkheidsbeleving in de maatschappe
lijke organisaties door de staat min of meer 
werd overgenomen. D1e grens hebben wij in 
artikel 4 van ons Program van Uitgangspun
ten nadrukkelijk aangebracht de overheid 
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neemt de eigen verantwoordelijkheid van 
maatschappelijke verbanden en van burgers 
in acht, zegt ons beginselprogram daar. Oat 
is een belangrijke rem op dorpsdespotisme! 
Of het nu een wethouder betreft die het 
algemeen maatschappelijk werk annexeert 
of een minister die de sociale partners hun 
verantwoordelijkheid ontneemt. 
Deze verbinding tussen gespreide verant
woordelijkheid en de kernbegrippen rent
meesterschap en solidariteit onderscheidt 
ons ook van jongere sociaal-democraten als 
Paul Kalma. Hem komt de eer toe om als 
overtuigend socialist de eigen mandaten van 
samenlevingsverbanden te hebben heront
dekt. Hij gebruikt daarvoor de term 'functio
nele autonomie'. Binnen deze functioneel 
autonome verbanden, waartegenover de 
overhe1d een behoorlijke mate van terughou
dendheid past, vindt in zijn visie de maat
schappelijke strijd plaats. Of dit nu de traditi
onele klassenstrijd is die tussen werkgevers 
en werknemers moet worden uitgevochten, 
dan wei bijvoorbeeld de strijd van de vrouw 
om u1t haar onderdrukte pos1tie te komen. 
Christen-democraten zien gespreide verant
woordelijkheid zich veel meer voltrekken 
langs normen van solidariteit en rentmees
terschap die door werkgevers en werkne
rners, door besturen en clienten, door man
nen en vrouwen gezamenlijk gedeeld wor
den. Machtsstrijd is daarbij niet uitgesloten, 
maar vormt een laatste redmiddel dat zelf 
ook genormeerd wordt. Ook bij de christelij
ke sociale partners treffen wij deze zelfde 
maatschappijvisie aan. 

Niet tevreden achterover leunen 
Er is geen reden om nu tevreden achterover 
te gaan leunen omdat het met de ideologie 
wei goed zit en we weer kunnen gaan rege
ren zoals we dat al honderd jaar gewend 
zijn. Bij het in praktijk brengen van onze 
principes is tel kens weer de hamvraag welke 
randvoorwaarden de overheid stelt aan het 
maatschappelijk proces. Een actueel voor
beeld: welke mate van arbeidsherverdeling 
moet er door sociale partners gerealiseerd 
worden wil er sprake zijn van een solidair 
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gebruik van de gespreide verantwoordelijk
held? 
Mij dunkt dat ons Program van Uitgangs
punten het primaat op dit punt bij de samen
levingsverbanden legt. In het Iicht van de 
Bijbel kan het ook niet anders: de oproep tot 
de naastenliefde en zorg voor de schepping 
richt zich primair tot de mensen, de polit1ek 
zorgt voor de ordening waarbinnen zij aan 
die oproep gehoor kunnen geven. Oat bete
kent dat de vraag beantwoord moet worden 
door de mensen in hun sociale organisaties. 
Oat ontslaat de politiek niet om zelf ook dit 
kernbegrip te hanteren, maar er ligt een volg
orde aan ten grondslag, die het mandaat op 
de eerste plaats bij betrokkenen plaatst. Het 
subsidiariteitsbeginsel en de soeverein1teit in 
eigen kring stemmen hierin overeen, ook al 
leggen zij verder andere accenten in hun 
visie op de opbouw van de samenleving 5 ' 

De gespreide verantwoordelijkheid is geen 
lege doos, maar de concrete 1nvulling ervan 
is naar de positieve kant niet de eerste ver
antwoordelijkheid van de politiek, maar van 
betrokkenen. Naar de negat1eve kant ligt het 
anders: volstrekt geen arbeidsherverdeling, 
maar wei loonsverbetering is voor de politiek 
onaanvaardbaar, omdat de solidariteit met 
de werkzoekenden dan met voeten wordt 
getreden. Bijvoorbeeld het achterwege Iaten 
van een geneneke lastenverl1chting voor het 
bedrijfsleven is dan een volstrekt legit1eme 
stok achter de deur, als premieverhoging 
niet mogelijk is om macro-economische re
denen. Tussen dit negatieve criterium en de 
positieve invulling van de gespreide verant
woordelijkheid zit ruimte. Die ruimte politiek 
te beinvloeden is een zaak van voorbeeld
werking door de overheid bij haar eigen 
personeelsbele1d, van het wegnemen van 
belemmeringen voor arbeidsherverdeling in 
de socia!e wetgeving en van 1ndringende 
gesprekken tussen christen-democraten en 
sociale partners. Gerichte fiscale beloningen 
en straffen zoals het ontwerp-PvdA-pro
gram voorstelt, tenderen dan toch weer naar 
een mate van gedetailleerdheid bij het over
heidsingnjpen, die op een overschatt1ng van 
het inzicht van de politiek in de werkel1jke 
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gang van zaken duidt. Overigens betreft de 
terughoudende overheid in het PvdA-pro
gram uitslu1tend de sociaal-economische 
paragraaf. In de welzijnssector kiest men 
voor een sterk directief model. Van een prin
cipiele keuze is derhalve nog geen sprake. 
Het CDA-program IS daann veel conslsten
ter. De eigen mandaten van de maatschap
pelijke organisaties vergen een zekere be
leidsruimte. Het ontwerp-WD-program wil 
die wei bieden, maar verwacht niet veel van 
de maatschappelijke solidariteit. Arbeidsher
verdeling mag niemand iets kosten. En ook 
de voorbeeldwerking van de overheid mist 
men in dit program. 
De CDA-maatschappijvisie legt een zware 
claim op het principiele gehalte van het 
overleg tussen christen-democraten en so
ciale partners Wij zijn werkelijk 'samen ver
antwoordelijk'. Dit overleg is de afgelopen 
periode opmerkelijk rumoerig verlopen. Ten 
dele is princ1piele zwakte van het CDA daar
aan debet de gespreide verantwoordelijk
heid werd bij ons dikwijls meer met de mond 
beleden dan in daden omgezet. Anderzijds 
weten ook NCW en CNV de spanning tus
sen belangen en beginselen onvoldoende 
op te lossen. Waar het NCW teveel in liberale 
richting tendeert reageert het CNV met een 
overtrokken collectieve solidanteit. Beide re
ageren zich af op de politiek in plaats van het 
samen eens te worden, zoals bijvoorbeeld 
de SER-discussie over de sociale zekerheid 
navrant aan het Iicht bracht. Om nog maar te 
zwijgen van het probleem dat veel katholieke 
werknemers de principes van rentmeester
schap en solidariteit moeten realiseren in 
een omgeving die het solidariteitsbegnp ver
engt tot een klassenbelang. 
Deze vraag is voor het CDA van betekenis, 

5) Daann ligt dus toch een zekere innerlijke begrenz1ng van 
staats1nvloed: de overheid mag noo1t zoveel verantwoor
deiiJkheJd overnemen dat de chnsten - ind1v1dueel of in 
ZIJn organisaties - niet meer naar z1jn roep1ng kan Ieven: 
dan overschnJdt de staat ziJn dienende (subsidia~re) taak. 
Aldus ook: dr. H.E.S Woldring. Actualite1t van christelijk
soCJaal denken m een geseculariseerde verzorgmgsstaat. 
inleid1ng voor het Convent van christel1jk-sociale organi
saties. augustus 1985. 
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ook omdat onze electorale posrtre bepaald 
iijkt te worden door de katholieke arbeiders 
in het Zuiden. Het is de vraag of een 'kies
Lubbers-campagne' daarop het doeltreffen
de antwoord vormt. Het zrjn uitdagingen die 
om rnspannrng vragen, nret rn het minst bij de 
sociale partners zelf. Oostlander zegt daar in 
het septembernumer van Christen Demo
cratische Verkenningen behartigenswaardi
ge dingen over. 

Woorden en daden 
Er bestaat dus in de christen-democratre 
een grote mate van wederzijdse bevruchting 
tussen katholieke en protestantse politieke 
principes. Wij hebben een verhaal met bete
kenis voor de samenleving. 'Voor heel het 
volk' zou een CHU'er zeggen. En dit verhaal 
verdient het om gernsprreerd te worden uit
gedragen en elkaar eraan te houden. In de 
periode die achter ons ligt haalde Je jezelf 
nog weleens een zekere meewarige belang
stelling op de hals door je als christen-de-

' Het CDA heeft zich 
bewezen als 
zelfstandige factor in het 
politieke krachtenspel. 
Oat geeft ruimte aan een 
nieuw zelfbewustzijn. ' 

mocraat te presenteren. Het vergde moed, 
niet om te gaan voor de druk van links of 
rechts, dre met hun zogenaamd progres
sreve ideeen de politreke agenda beheers
ten. 
lk heb de indruk dat het klimaat zich op dit 
punt wijzigt. Het CDA heeft zich bewezen als 
zelfstandige factor in het politreke krachten
spel. Oat geeft ruimte aan een nieuw zelfbe
wustzrJn. De qrote vraaq voor de kiezer is 

Chrrsten Democrat1sche Verkenn1ngen 12/85 

echter nog steeds of dit zelfbewustzijn geba
seerd is op enkele scherpzinnige politici en 
een partijorganisatie die marketingtech
nieken niet schuwt of dat het CDA wezenlijk 
een ger'nspireerde politieke stroming met 
eigen ideeen vertegenwoordigt. Met andere 
woorden: of in het CDA de beginselen ster
ker zijn dan de dorpsdespoten of niet. 
Het feit, dat het rapport 'Gespreide verant
woordelijkheid' van 1978 dateert, weerlegt 
voldoende de kritiek dat het CDA-beleid uit
sluitend wordt ingegeven door bezuinigin
gen. De ideeen achter het beleid zijn veel 
ouder. Toch hadden- met permissie- onze 
dorpsdespoten de financiele crisis wei nodig 
voor ze die visie in praktijk gingen brengen. 
Jezelf door principes te willen Iaten onttro
nen kan soms jaren vergen. En nog zijn we 
er niet, als Je bemerkt dat het ontwerp
verkiezingsprogram 'Uitzicht' soms binnen 
de partij op weerstand stuit, ook al is de 
programcommissie niet eens zo radicaal de 
weg naar een zorgzame samenleving inge
slagen. 
De crisis van de secularisatie, waar Van Gen
nip over spreekt vraagt een authentiek chris
telijk antwoord. De kiezer heeft bij ons recht 
op meer dan een Iichte inkomensverbete
nng. 
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