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Commentaar uit het 
Wetenschappelijk lnstituut 

Hoort de politiek het spreken van de 
kerken? 

Het CDA gaat graag in op uitnodigingen om 
openhartig de problemen te analyseren rond 
het politieke spreken van kerken. Een goed 
gesprek over vraagstukken van wederzijds 
belang en zorg is broodnodig. Een van die 
problemen is: 'Heeft het kerkelijk spreken 
(nog) betekenis voor het politiek handelen?' 
Dit vraagstuk werd onlangs door de Raad 
van Kerken aan o.a. het CDA voorgelegd. 
In zekere zin verbaast ons dat. In ons Pro
gram van Uitgangspunten staat dat het CDA 
bijzondere betekenis hecht aan de uitspra
ken van christelijke kerken. Oat heeft tot 
gevolg dat wij op allerlei gebied de uitspra
ken van kerken, de handreikingen, de rap
porten, aandachtig bestuderen. Oat geldt 
bijvoorbeeld onderwerpen als 'niet-huwelijk
se samenlevingsvormen', 'de nieuwe min
derheden', 'euthanasie', de 'kraakwetge
ving', 'gewetensbezwaarden', noem maar 
op. In die gevallen lopen soms de kerken 
voorop, dan weer de christelijke politieke 
partij, of we zijn er gelijk mee bezig en ge
bruiken dezelfde adviseurs. Soms zijn advi
seurs uit onze kring kerken behulpzaam. 
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Kortom, christelijke kerk, christelijke partij, 
christelijke vakbeweging etc. zij allen zijn 
vanuit eenzelfde inspiratie bezig. Geen van 
hen heeft het monopolie van de Geest, of het 
exclusief recht op de C. De hand kan niet tot 
de voet zeggen: 'ik heb je niet nodig'. In al 
die organisaties weet men dat het eigen 
werk feilbaar ·Is, dat niemand 'namens God' 
kan spreken. 

CDA: uniek qua openheid ten opzichte 
van de kerken 
Als we 1n het CDA gebruik maken van kerke
lijke documenten dan beperken we ons na
tuurlijk niet tot de produkten van vandaag of 
van Nederlandse kerken aileen. In onze partij 
bestaat traditioneel ruime belangstelling voor 
sociaal-politiek relevante encyclieken. Van 
recenter datum zijn de rapporten van de 
Wereldraad var; Kerken. Daaraan zijn enkele 
centrale begrippen van het CDA ontleend 
zoals dat van 'de verantwoordelijke maat
schappij', de rechtvaardige, democratische 
en houdbare samenleving, het pluralisme als 
structuurkenmerk van de gewen*te maat-
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schappij. Ook de sterke nadruk op ontwik
kelingsbeleid heeft met dit contact (met de 
Wereldraad) te maken. 
Naast de Wereldraad en het Vaticaan zijn er 
natuurlijk nog de buitenlandse bisschoppen
colleges en synodes die bijzonder goede 
rapporten en analyses publiceren die voor 
de behandeling van bepaalde politieke 
vraagstukken een handreiking zijn. Een en
kele keer vragen we zelfs om kerkelijk com
mentaar. Zo bijvoorbeeld tijdens de langduri
ge debatten rond de abortuswetgeving (dat 
commentaar kwam niet, de vraag werd ons 
kwalijk genomen ..... ). 

Het CDA heeft nog andere redenen om ker
kelijke activiteiten te bestuderen, want de 
kerk heeft volgens ons op bepaalde terrei
nen veel duidelijker bevoegdheden dan de 
overheid. Oat werd duidelijk bij de behande
ling van bepaalde aspecten van de non
discriminatie-wetgeving. Denk maar eens 
aan de positie van de vrouw in kerken. Merk
waardig is dat onze terughoudendheid ten 
opzichte van de rol van de pastor ons soms 
door leidende figuren uit de kerken zelf ver
weten wordt. De pastorale activiteit is in 
meerdere opzichten relevant. Het gaat daar
bij immers om mental1teitsverandering. Wat 
de kerk op dat geb1ed doet kan soms poli
tiek betekenisvol zijn. Kortom, we zijn werke
lijk heel nieuwsgierig naar de antwoorden die 
op andere terreinen des Ievens door christe
nen gegeven worden in reactie op het Evan
gelisch Appel. 
CDA-politici staan zeer open voor de ideeen 
die op pastoraal gebied binnen de christelij
ke geloofsgemeenschappen worden ont
wikkeld. Andere partijen zullen ons dat niet 
na willen zeggen; dat is een kwestie van 
grondslag. Daardoor zijn we in Nederland 
een zeer unieke groepering. 

De nucleaire fixatie 
Er is echter een gebied waar kerken een 
afstand tot het CDA ervaren, nl. dat van de 
nucleaire politiek, of, specifieker, de 48 kruis
raketten. Toch volgen wij kennelijk veel 
nauwkeuriger wat kerken schrijven, dan ker-
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' Het probleem lijkt eerder: 
staan de kerkelijke elites 
wei open voor de 
argumenten en de daden 
van CDA-politici? ' 

ken wat wij op dit gebied produceren. Bin
nen de Tweede Kamerfractie is aan de hand 
van een uitvoerige nota (van de hand van de 
heer De Kwaadsteniet) waarin de kerkelijke 
invalshoek bepaald niet tekort kwam, over 
de ethiek van de kernbewapening gespro
ken. Christen Democratische Verkenningen 
bevat jaarlijks een of rneer artikelen waarin 
de kerkelijke publikaties worden geanaly
seerd en beoordeeld. Vanuit de partij wordt 
officieel of op z'n minst duidelijk en publiek 
gereageerd op brieven van kerken. Zeer uit
voerig was bijvoorbeeld het CDA-antwoord 
op de vragen die de bisschoppen in 1982 
stelden ter voorbereiding van hun brochure 
over het vredesvraagstuk 11 . Uit een recente 
briefwisseling met de Raad van Kerken blijkt 
dat dat niet is doorgedrongen. Trouwens, 
het is evenmin opgevallen dat met name 
vanuit het CDA gewerkt is aan een drasti
sche vermindering van het aantal en de ge
middelde zwaarte van kernladingen in West
Europa. Oat wordt door het IKV weliswaar 
erkend maar terstond gekleineerd als bete
kenisloos. En tach is dat wei een duidelijke 
wens, ook van de kerken geweest. Meer 
recent is het 1 juni-besluit over de kruisraket
ten. Oat was een maximale paging om bin
nen de prioriteit van oorlogsvoorkoming het 
aantal middellange-afstandswapens te ver
minderen, of voor Nederland, in afwachting 

1 I Brief CDA-Partijbestuur aan de voorzitter van de Neder
landse Bisschoppenkonferentie inzake de vredes- en veilig
heidsoroblematiek. COV nr. 2. oaq. 87-97. 
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van een akkoord in Geneve, tot nul te redu
ceren. Het bevatte een eenzijdig Nederlands 
initiatief in de richting van de Sovjet-Unie. 
Ook dat liep parallel met bij uitstek kerkelijke 
wensen. Oat waren politieke handelingen die 
het best voldeden aan de doelstelling van 
het CDA; het waren geen concessies aan 
kerkelijke wensen. Maar niettemin zou men 
best iets van de eigen ideeen herkend kun
nen hebben. Het probleem lijkt dus eerder: 
staan de kerkelijke elites wei open voor de 

' De afstand die de 
kerkleiders ervaren ten 
opzichte van het CDA 
heeft erg veel te maken 
met de afstand tussen 
kerkleiders en 
kerkgangers. ' 

argumenten en de daden van politici vere
nigd in het CDA? Daar wringt inderdaad een 
schoen. Oat bleek uit de ge'irriteerde reac
ties op enkele verzoeken onzerzijds ten aan
zien van de organisatie van de recente ont
moeting met de Raad van Kerken; eenvoudi
ge verzoeken ten aanzien van deelname en 
agenda. 'Erger dan erg', 'waar hal en ze de 
brutaliteit vandaan', aldus de officiele verte
genwoordiger van het Vredesberaad van de 
Raad van Kerken voor de NCRV-radio. 

De politieke ligging die het spreken be
paalt 
Die afstand komt tot uitdrukking in de voor
keur voor 'manen'; een vorm van spreken 
waarin besloten ligt dat een weerwoord niet 
wordt verwacht. Pol'1tici worden object van 
kerkelijke en liturgische praktijk. Ligt die af
standelijkheid ten opzichte van CDA-politici 
niet ook aan het banale sociologische feit 
dat de politiek-sociale ligging van kerkelijke 
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el1tes, blijkens het onderzoek van Philip 
Everts21 , zeer sterk verschilt van die van de 
kerkgangers- de populatie die in hoge mate 
de voedingsbodem van het CDA vormt? 
Nog sterker, zijn diegenen die voorkeur heb
ben voor het politieke spreken van kerken 
niet juist zij die christelijke partijvorming niet 
zien zitten (volgens Jan van Putten31? 
De afstand die kerkleiders ervaren ten op
zichte van het CDA heeft derhalve erg veel te 
maken met de afstand tussen kerkleiders en 
kerkgangers. Die laatsten hebben daar geen 
invloed op omdat het sinds jaren een goede 
gewoonte is om ambtsdragers op geen mo
ment, gedurende de getrapte verkiezingen 
tot het synode-lidmaatschap, te toetsen op 
hun politieke ligging of inzicht. Oat lijkt me op 
zich goed maar daar moet men dan de 
consequenties van zien. De kloof met de 
kerkgangers is heftig aan het Iicht gekomen 
door de snelle groei van tegenbewegingen 
als het ICTO en door de vloedgolf van be
zwaarschrlften op het vermaan van de gere
formeerde synode terzake van de kruisra
ketten. lk geloof dat die nog niet helemaal 
beantwoord zijn, het mijne in elk geval niet 

De Raad van Kerken parafraserend: 'is die 
afstand in leef- en denkwereld van waaruit 
de kerkleidingen hun poslfle bepalen en de 
wereld van de kerkgangers zo groot dat ze 
onoverbrugbaar is?'. Laten we dat niet ho
pen. De Raad van Kerken en zijn Vredesbe
raad kunnen er veel aan doen. 
De kloof met het CDA moet ook niet 
gespeeld worden. Er zijn zeer regelmatig 
contacten, ieder van ons weet dat, en dat 
moet niet voor de media worden ontkend. 

Waar kunnen kerkleiders op rekenen? 
In de eerste plaats hebben CDA-pol1tici 
voorkeur voor het bedrijven van politiek via 
politieke partijen. Wie dat niet wil, wijst 

2) Dr. Ph P. Everts: Public Opinion, The Churches and 
Foreign Policy, Leiden, 1983. 
3) Dr. J van Putten op de Studieconferentie van de VriJe 
Universiteit over 'Het spreken van de kerk', 8-9 november 
1984. 
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eigenlijk het bestaande democratische sys
teem af. Zoiets doet afbreuk aan het vertrou
wen in eventuele verklaringen. Als kerken 
erg graag politiek spreken rijst de verden king 
van theocratische neigingen. Die vermen
ging van mandaten heeft zelden tot iets 
goeds geleid. Natuurlijk zijn er abnormale 
omstandigheden waardoor christenen zich 
aileen politiek kunnen uiten door middel van 
een kerk of bijvoorbeeld een landbouwcor
poratie. In Nederland hoeft dat niet. We zijn 
geen bezet gebied. 
Ten tweede: het nuclea1re vraagstuk is van 
zo groot belang dat het eenvoudig afgaan 
op kerkelijke boodschappen een veel te 
smalle basis voor verantwoord beleid is. Een 
eenmaal in geweten als optimaal erkende 
koers (eventueel mede onder 1nvloed van 
kerkelijke rapporten) mag natuurlljk niet wor
den pri]sgegeven op grond van pressie van 
actiegroepen, of om bij bepaalde groepen in 
het electoraat in het gevlij te komen. Con
cessies aan vredesbewegingen zijn trou
wens sowieso z1nloos. De lljst met wensen 
aldaar is door geen serieuze partij te ver
vullen. 
Ten derde: kerkelijke uitspraken nemen wij 
nooit op zichzelf. Ze worden geplaatst in de 
ontwikkeling van de opeenvolgende stand
punten en vergeleken met uitspraken van 
andere kerken in binnen- en buitenland. 
Voorts is de wijze van totstandkoming me
debepalend voor het gewicht van de bood
schap. Om met prof. Mulder te spreken41 : 
'die uitspraken hebben geen ander gezag 
dan wat z1j bezitten krachtens hun eigen 
waarheid en wijsheid'. Minister De Ruiter zei 
het op het VU-symposium51 nog sterker: 'u 
hoeft er de afzender (de naam van de syno
de) niet bij te zetten, want het IS toch aileen 
de kwaliteit van de uitspraak die telt'. 
De meeste CDA'ers hebben echter nog wei 
zoveel sporen van verzuiling in hun bloed dat 
ze aan een kerkelijke verklaring meer waarde 
toekennen dan aan een van het Humanis
tisch Verbond. 
Voorts: het polit1ek spreken van kerken is 
acceptabeler naarmate het duidelijker geba
seerd is op een grondige kennis van en een 
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gepaste onbevooroordeeldheid ten opzichte 
van de geadresseerden, d.w.z. de partijen. 
Te vaak is sprake van een impliciet vijands
beeld, onkunde over de programs en het 
beleid, miskenning van de ernst, waarmee al 
allerlei alternatieven zijn afgetast. Op zo'n 
manier beledigt men de geadresseerde, wel
licht zonder dat men dat beseft. Zelfonder
zoek zou moeten uitwijzen of de kerkelijke 
vredesbeweging in het verleden niet als een 
muur heeft qefunqeerd tussen de kerken en 

' Het zou goed zijn als 
kerkleidingen beseften 
hoe pijnlijk een christen
politicus ervaart dat hij 
nooit tevreden achterover 
kan leunen. ' 

bepaalde partijen, zodat eerstgenoernden 
hun zicht op het politieke Ieven verloren. 
Tenslotte: 1n de Nederlandse kerkelijke uit
spraken blijkt niet veel begrip voor de moei
lijkheid om van een ongewenste naar een 
gewenste situatie te komen, zonder daarbij 
grotere schade aan te richten dan in de 
uitgangssituatie al gegeven was. De katho
lieke boodschap onderkent, dat hier juist een 
taak voor de politiek ligt. Oat is een zeer 
aanvaardbare terughoudendheid. Vanuit 
pastoraal gezichtspunt zou het goed zijn als 
kerkleidingen beseften hoezeer moreel ge
mengd elk denkbaar beleid is en hoe pijnlijk 
een christen-politicus (en anderen ook) er
vaart dat hij nooit tevreden achterover kan 
leunen. 

4) Dr. D.C. Mulder: 'Geloof, kerk en politiek', CDV 1983 nr. 
10. pag. 500. 
5) Dr. J. de Ruiter op de Studieconferentie van de Vrije 
Universiteit over 'Het spreken van de kerk', 8-9 november 
1984. 
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En toen het commentaar 
Bovenstaande is een vrijwel woordelijke 
weergave van de toespraak van de woord
voerder van de CDA-delegatie op een bij
eenkomst van de Raad van Kerken met 
christen-politici. 
Het commentaar van de Raad van Kerken 
op o.a. deze uiteenzetting luiddde: 'In welke 
bochten moeten wij ons niet wringen om 
zelfs maar gehoord te worden' (ds. W.R. van 
der Zee in Trouw, 31 augustus 1985). Hoe 
komt het dat de Ieiding van kerken zo rea
geert op de politiek en op het CDA zeer in 
het bijzonder? Deze klacht!dit verwijt berust 
immers zonneklaar niet op feiten. Ja, de 
Raad gaat op opzienbarende wijze aan de 
aangedragen feiten voorbij. Dit zo zijnde rijst 
het vermoeden dat het merkwaardige com
mentaar een sterk ideologische achtergrond 
en strekking heeft. Is het wellicht zo dat de 
kerk niet positief behoot1 te spreken over 
contacten met de politiek en met het CDA in 
het bijzonder? Op d1e vraag kunnen verschil
lende antwoorden worden gegeven. Natuur
lijk zijn er personen en groepen binnen de 
kerkleiding op wie dit vermoeden helemaal 
niet slaat. Zij zijn juist uit op constructieve 
relaties metal diegenen die persoonlijk en/of 
georganiseerd vanuit evangelische inspiratie 
bezig willen zijn. Maar andere invloeden zijn 
ook duidelijk te onderkennen. Er bestaat 
bijvoorbeeld nog een duidelijk heimwee naar 
de pre-democratische periode, voorafgaan
de aan de Franse revolutie en de Bataafse 
Republiek, waarin de kerk de geestelijke Iei
ding over de staat had. Die periode is definl
tief voorbij. Zij die dat betreuren, kunnen wei 
eens bevangen worden door een zekere 
rancune tegenover het politieke Ieven dat 
zijn eigen gang gaat onafhankelijk van ker
ken. Die partijen die zich op een christelijke 
grondslag baseren wekken daarbij een extra 
ergernis, orndat zij daardoor te kennen ge
ven dat degenen die vanuit een christelijke 
1nspiratie Ieven de pretentie hebben opgege
ven narnens het hele volk te kunnen spre
ken. Een kerkleiding die (hyper-Constantijns) 
meent aanspraak te kunnen maken op ge
hoorzaamheid van de zijde van de overheid, 
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zal zich dus in dubbele mate aan het niet 
kerkgebonden, niet-confessionele CDA 
stoten. 
Maar ook een anti-Constantijnse invloed bin
nen de kerkleiding, volgens dewelke kerken 
z1ch verre moeten houden van alles wat naar 
macht zweemt, Ievert spanning op tussen 
kerk en politiek in het algemeen en tussen 
kerk en CDA in het bijzonder. Volgens dat 
anti-Constantinisme behoort er inderdaad 
een tegenstelling, een conflict te bestaan 
tussen kerk en politiek. Christenen, verenigd 
in het CDA die dat openlijk door hun partij
vorming op christelijke grondslag ontkennen, 
zijn daardoor in dubbele mate verwerpelijk. 
Er is nog een derde factor die de relatie 
tussen kerk en politiek bemoeilijkt, namelijk 
de terechte angst van kerkleidingen om, als 
zij politiek gaan spreken, betrokken te wor
den in het machtsspel der partijen. Aange
zien een specifieke verwantschap wat be
treft geestelijke achtergrond en aanhang be
staat met het CDA, verzetten velen 1n de 
kerkleiding zich bij uitstek tegen de aantrek
kingskracht van dat CDA, met name als men 
zelf aan andere partijen is toegewijd. 
Om al deze redenen wordt het contact met 
partijen en met het CDA in het bijzonder 
soms liever verzwegen. In andere gevallen 
komt het voor dat het u'1tgeven van een 
positief gesteld communique, naar aanlel
ding van een goed gesprek, wordt betreurd. 

Zulke dingen hoeven niet te maken te heb
ben met persoonlijke tegenstell1ngen, maar 
hangen samen met een ideolog1sch getinte 
proclamatie van een conflict tussen kerk en 
polit1ek. lndien dat conflict er niet was, zou 
menig kerkleider zich zeer ongemakkelijk 
voelen. Bij deze ideologie hoort de methode 
van het eenZ1jdige, conflictueuze 'manen'. 
Kritiek op die methode tast het hart van de 
betreffende ideologie aan. Dit Ievert het 
eigenaardige beeld op van een conflictueuze 
relatie tussen kerken en CDA, organisaties 
waarvan de ledenbestanden elkaar in zeer 
aanzienlijke mate overlappen. Hoe zouden 
we dit conflict te boven kunnen komen? In 
de eerste plaats door dat te willen; dat bete-
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kent het verlaten van een doodlopende ideo
logie, die zowel de kerken als de politiek 
bederit. Het alternatief voor die ideologie is 
een herwaardering voor de christelijke oor
sprong van de democratische levenshou
ding oftewel een herlevend respect voor de 
kerkganger, het kerklid, het partijlid en voor 
de burger die zich van zijn politieke verant
woordelijkheid bewust is. 

Droit divin of christelijke democratie 
Tijdens het symposium 'Dorpsdespoten 
onttronen' 61 gaven de aanwezige kritisch lo
yale katholieken (voorgezeten door Michel 
van der Plas) uiting aan hun onvrede over 
het autoritaire karakter van hun kerk. 
Dr. P.A. van Gennip wees er echter op dat 
dit niet een noodzakelijk gevolg is van het feit 
dat geestelijken 'van bovenaf' worden be
noemd. Oat kan men als protestant aileen 
maar beamen. Zelfs is het zo dat de herder
lijke brieven van R.K. bisschoppen minder 
eenzijdig van bovenaf in de parochies wor
den gedropt dan die van protestantse syno
des. In Nederland, maar bijvoorbeeld ook in 
de V.S. vindt, v66r de definitieve vaststelling 
van zo'n kerkelijke boodschap, een zeer bre
de en grondige informat1eronde plaats. Een 
keur van organisaties en experts wordt ge
raadpleegd. Zodoende ontstaan goed ge
documenteerde en beargumenteerde rap
porten en uitspraken 71

. Tevens geven de 
bisschoppen duidelijk aan waar de kerk leer
stellig spreekt en waar van zgn. prudentiele 
oordelen (mede berustend op opvattingen 
van deskundigen) sprake is. De katholieke 
kerkleiders vertonen een voor hen karakte
ristleke bescheidenheid als voluit politieke 
vraagstukken aan de orde zijn. Daardoor 
verzekeren zij zich, aldus de uitleg van een 
soC1oloog, van een goede basis in het toege
sproken publiek. De betrokkenheid was im
mers tevoren al heel groot. Ieder kon biJ 
wijze van spreken er aan mee bouwen. 
Men kan het, minder sociologisch, ook an
ders stellen. Is bij de bisschoppen wellicht 
sprake van een christelijk democratiebegrip 
ten aanzien van het politieke spreken? Een 
democratiebegrip dat bijvoorbeeld ook 
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Abraham Kuyper huldigde. Democratie kan 
nl. worden gezien als een omgangsvorm 
tussen burgers en overheden waarin erkend 
wordt dat overheden niet op hun eigen hout
je kunnen uitvinden wat God van hen ver
langt. Zij hebben daarbij advies, kritiek en 
meedenken van de burgers nodig. De chris
telijk gelnspireerde burger weet dat het me
de aan hem ligt, aan zijn advies of zelfs aan 
zijn geinspireerde verzet, of de overheid nog 
wei bij de Gratie Gods is, d.w.z. of zij, geme
ten aan evangelische normen, nog wei op 
het goede spoor zit. Wat voor de relatie 
tussen burger en politieke overheid geldt, 
dat geldt natuurlijk nog krachtiger voor de 
verhouding tussen gelovigen en de kerkelijke 
overheden. De laatsten zouden bij uitstek 
degenen moeten zijn die dat inzien. Met 
name als Z1j zich geroepen voelen om over 
niet-primair-kerkelijke zaken te spreken. 
Vandaar die informatierondes die de bis
schoppen ter voorbereiding van herderlijke 
schrijvens houden. 
Deze visie op de evangelische basis van een 
democratische levenshouding is wezenlijk 
voor de christen-democratie. Binnen het 
CDA wordt er vaak hevig tegen gezondigd, 
zulks rechtstreeks ten nadele van het ver
trouwen in en het functioneren van de partij. 
Voldoende reden voor zelfkritiek bij het CDA, 
maar ook kerkleidingen zouden eens moe
ten nagaan of de christelijke democratie in 
de kerk voldoende tot haar recht komt. Want 
ook daar worden ernstige fouten gemaakt. 
Wie weet is de gave van de profetie niet 
zozeer aan enkelingen of aan synodes, maar 
aan de hele christelijke gemeente gegeven. 
De R.K. bisschoppen schijnen daar in hun 

6) Zie het a.s decembernummer 1985 van Christen Demo
cratische Verkenningen. 
7) Bijvoorbeeld: RK bisschoppen van de VS: De uitdaging 
van de vrede: Gods belofte en ons antwoord, De Horstinkl 
Pax Christi, 3 mei 1983. 
Catholic Social Teaching and the US economy. Bishop's 
Pastoral nov. 15, 1984 (First Draft). 
De Pastorale Brief over de Kernbewapening van de N.H. 
Kerk (1981 I IS aan protestantse zijde een gunstige uitzonde
ring. Z'1j berust op de resultaten van een groat aantal 
gesprekken binnen de H.H. Kerk. 
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politieke en sociale boodschappen vanuit te 
gaan. Protestanten menen dat zo'n, aan de 
christelijke roeping georienteerd, democra
tisch besef met de daarbij horende praktijk 
kenmerkend voor hen is. Het reformatori
sche democratiebegrip komt volgens hen 
voort uit hun visie op het ambt van aile 
gelovigen. Katholieken betreuren het soms 
dat hun hierarchische kerkopvatting voor de 
ontwikkeling van een democratische hou
ding te weinig voedingsbodem biedt. 
Op sommige gebieden is echter moeilijk vast 
te stellen wie nu 'protestants' en wie nu 
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Periscoop 

'katholiek' heeft gehandeld! Onze vooroor
delen gaan de vernieling in. Ook Schaepman 
en Kuyper hadden er al moeite mee. Ze 
noemden elkaar dus over en weer anti-revo
lutionair, en over en weer christen-demo
craat. Synodes zouden zich best op deze 
beide dragers van kerkelijke en politieke 
ambten kunnen orienteren. De binnen- en 
tussenkerkelijke relaties zouden er wei bij 
varen; en wellicht ook de betrekkingen met 
de politiek. 

A.M.O. 

Chnsten Democrat1sche Verkenninqen 1 0/85 
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