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Dr. W. Goddijn O.F.M. (1921) is hoogleraar 
Sociologic van kerk en godsdienst a an de theologische 
faculteit van de Katholieke Hogeschool Til burg. 

De golfbeweging van het 
Mandement 

In 1979 was het een kwarteeuw geleden. 
dat de Nederlandse Bisschoppen hun ge
lovigen toespraken en vooral bij de PvdA 
een storm van verontwaardiging hebben 
opgewekt. Ik was toen aan het eind van 
een nogal uitvoerig dossier in het week
blad De Tijd zo onnozel om te denken. 
dat het wei tot het jaar 2005 zou duren 
voordat er weer over gesproken werd. Ik 
heb mij vergist. Het mandement. met aile 
reacties eromheen. blijft een klassiek 
voorbeeld van de relatie tussen kerk en 
politick. De verhalen duiken weer op in 
een bepaald politick klimaat. De christe-

. lijke politick en het feit. dat katholieken 
of protestanten hun geloofscohesie mee 
Iaten tellen in hun organisaticvormcn. 
worden telkens weer actueel. Kritiek er
op kan dan ook de gestalte krijgen van 
een wat eenzijdige geschiedschrijving van 
dat mandement. 
De artikelen stonden achter elkaar in 
Vrij Nederland. dat zoveel CDA-corrup
tie in zijn kolommen doet. en in NRC
Handelsblad, enkele weken later. Het 
eerste artikel was z6 onzorgvuldig. dat 
zelfs Jan Rogier en de oud-politicus mr. 
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J. Burger correctics moesten aanbren
gen, tcrwijl de NRC beter gedocumcn
teerd was, maar uiterst eenzijdig. In geen 
van beide artikelen werd crop gewezen. 
dat de bisschoppen het volste rccht had
den om zich uit pastorale motieven tot 
hun gelovigen tc richtcn. Een jaar tevo
ren had Kardinaal J. de Jong zich nog tot 
een vol Utrechts stadion gericht met de 
oproep om terwille van de bloei van het 
geloofsleven. maar ook om een christelij
ke maatschappij op te bouwen. de eigen 
katholieke organisaties tc behouden. Hij 
zei er wei bij: 'althans in de min of mccr 
nabije toekomsf. om aan te gevcn dat 
profane organisaties de haarden en de 
ovens zijn en niet hct vuur. en al begin
nen te verouderen op de dag van hun 
ontstaan. Evenmin werd de bondsvoor
zitter van het NVV gecitecrd. die in 1957 
na overleg met Aartsbisschop B. Alfrink 
een communique uitgaf. waarin lettcrlijk 
staat: 'Onder handhaving van zijn cigcn 
standpunt kan het NVV nict anders dan 
de beslissing van het cpiscopaat op grond 
van een primairc verantwoordelijkheid 
van de kerkelijkc overhcden voor het 
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geestelijk heil van de gelovigen er
kennen'. 

Kerk en politiek 
Er zitten nogal wat paradoxen in de hui
dige spanning tussen kerk en politick. 
"Kerken houden het CDA onder kruis
vuur'. stond er in Elseviers Magazine van 
21 april. Lubbers liet doorschemeren dat 
de kerken het CDA straks hard nodig 
hebben als het gaat over de grote issues 
als het behoud van het christelijk onder
wijs. euthanasic. abortus en het gezin. 
CDA-kamerlid Eversdijk zei volgens het
zelfde artikel: 'De polarisatie zal door de 
kerken gieren en men zal steeds minder 
bereid zijn tot luisteren naar en aanvaar
den van elkaar'. En de secretaris van de 
kerken ds. W. van der Zee doet er nog 
een schepje hovenop: 'We zeggen tegen 
de voorstanders van de plaatsing niet: 
jullie zijn misdadigers of slechte christe
nen' en verder: 'Ik hegrijp wei dater 
CDA 'ers zijn die wat schamper doen 
over de uitspraken van de kerken en zich 
door hen niet de wet willen Iaten voor
schrijven' (NRC. 7 mei). Wat vroeger de 
Ieiding van het grootste kerkgenoot
schap. de bisschoppen. niet durfden. nl. 
zich rechtstreeks richten tot de Minister
President. doet nude Raad van Kerken. 
die in commissie-verband adviezen geeft 
aan de regering. niet aileen over defen
sie-politiek. maar ook over sociale zeker
heid en de bestrijding van de werkloos
heid. lk heh soms de indruk. dat deze 
commissies te vergelijken zijn met aan
deelhouders van een melkfahriek. die 
voortdurend over de prijs van jenever 
discussieren. lk ben niet tegen maat
schappelijke uitspraken van de kerken. 
Zie maar eens wat de Amerikaanse Bis
schoppenconferentie teweeg brengt in 
hetland. waar die raketten worden ge
maakt. en die nu. onder grote tegenstand 
van de sterker wordende conservatieve 
vleugeL een brief over het economisch 
beleid voorbereidt. Maar dan niet als ali-
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bi voor de eigenlijke doelstelling: het 
streven naar oecumene tussen de kerken 
onder ling en het bestrijden van de polari
satie binnen de kerken. en met name 
weer in de katholieke kerk. 
De bisschoppen hehhen veel aan geloof
waardigheid verloren. maar de lege kan
sel wordt door andere pretendenten inge
nomen. Terecht schreef prof. Van Hes
sen vijf jaar geleden. dat een vaag be
noembaar maar duidelijk bespeurhaar 
politick gemoraliseer als surrogaat dreigt 
te gaan fungeren voor de massaal-mar
kante kerkpresentatie van weleer. 'Het 
Mandement is dood. !eve de mande
mentjes.' 

Sociaal klimaat 
Maar er is nog meer. De kortingen op de 
uitkeringen. het ledenverlies van de vak
hewegingen. die ook steeds minder jonge 
\eden krijgen. de bezuinigingen ook op 
christelijke instellingen voor onderwijs 
en gezondheidszorg. De aftredend voor
zitter van de Vereniging voor Openbaar 
Onderwijs. L. van der Jagt. zegt: 'De 
nieuwe schoolstrijd woedt in volle om
vang en hegint soms merkwaardige vor
men aan te nemen. De verzuilers stellen 
zich steeds harder en koppiger op. Het 
besef dat het uur der waarhcid is aange
hroken. is goed doorgedrongen· (Volks
krant. 2R mci). Een maand eerdcr had de 
voorzitter van de Raad van Bestuur van 
het Centraal Bureau voor Katholiek On
derwijs J. van Lieshout gezegd. dat de 
vermindering van het aantalleerlingen en 
de bezuinigingen tot ingrijpende maatre
gelen leiden 'die vaak een ongunstige 
invlocd hebben op het behoud en de 
verdere ontplooiing van de katholickc 
school' (NRC. 2R april). De identiteitsdis
cussies zijn niet van de Iucht. Ik vind. 
dat een school primair een goede ooder
wijsinstelling moet zijn en dat het meege
nomen is. wannecr die school dan ook 
katholiek of christclijk is. Oat geldt ook 
voor ziekenhuizen. Die hehben tenmin-
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ste een goed onderzoek Iaten doen door 
het IV A van de Katholieke Hogeschool 
in Tilburg. Met een verrassend resultaat. 
Een ruime meerderheid van het verple
gend personeel van christelijke zieken
huizen. psychiatrische inrichtingen, ver
pleegtehuizen en zwakzinnigeninrichtin
gen vindt het voorthestaan van deze in
stellingen op christelijke grondslag een 
zinvolle zaak. 

Nieuwe religieuze stromingen 
Interessant te zien hoe Hassan Ben Gazi 
het mechanisme van de verzuiling door 
heeft. Hij woont hier al 12 jaar en schrecf 
het boek 'Tussen twee culturen·. 'Het 
gaat er helemaal niet om·. zo zegt hij. 'of 
we onze eigen groepen moeten vormen 
of niet. Het gaat erom: wat hehhen we 
eigenlijk voor recht hier? We leiden in 
Nederland een schijnbestaan. Er is geen 
enkelland dat zo verzuild is als Neder
land. In dat stelsel moeten wij ook de 
kans krijgen op onze eigen taal en cul
tuur' (Yolkskrant 22 fehr. 1t)IS2). En dan 
wordt er nu na het sekten-rapport ge
zegd: moeten we niet aile kerken en reli
gieuze stromingen maar gelijk stellen'> 
Oat zou het toppunt van verzuiling wor
den. Ze willen allemaal vrijstelling van 
militaire dienst. geestelijke verzorgers 
voor militairen en gevangenen. gegevens 
van de hurgerlijke stand voor de hrood
nodige registratie van hun leden. eigen 
onderwijsinstellingen en ziekenhuizen. 
Oat krijgen ze natuurlijk niet. Ook niet 
het Humanistiseh Verbond. Ook de 
roomsen niet meer. Die staan dan einde
lijk gelijk met liberalen en socialisten. 
Want ik lees in de meest reeente disserta
tie over de verzuiling vanS. Stuurman. 
dat de soeialisten daar grote moeite mee 
hadden. In een gesprek met hem zegt 
prof. D. Kuiper: 'De soeiaal-democratie 
vertoonde echter wei het gedrag van een 
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zuiL weliswaar onder invloed van de om
geving. maar toch. Ik denk dat het enige 
verschil tussen katholieken en protestan
ten versus socialisten was. dat de socialis
ten geen eigen kerk hadden ... Stuurman: 
En geen eigen onderwijs, geen eigen hoe
renorganisaties. geen eigen midden
standsorganisaties. geen eigen zieken
huis ... Kuiper: Geen eigen kerk nee. 
maar wei een gemeenschappelijke le
vensheschouwing. En hovendien: de vak
heweging had voor die mensen de plaats 
van de kerk · (V. U. Magazine 4 april 
1 t)IS4). En dan denk ik weer a an die uit
spraak van die vroegere havenarheider in 
Rotterdam. 71 jaar oud. na de havensta
king in 1t)7t): 'Mijnheer. ze hebhen de 
arbeiders de godsdienst ontnomen en er 
een koelkast voor in de plaats gezet. En 
de socialisten hehhen geen kans gezien 
om dat gemeenschapsgevoeL dat zich 
vroeger in de kerken uitte. hlijvend een 
nieuwe vorm te geven. Anders had er 
ook niet zo 'n vereenzaming plaats gevon
den' (De Groene Amsterdammer. 2/S 
sept. 1 t)7t)). 

Nog eens het mandement 
Maar wie zouden nu die 'ze' zijn. die de 
arheiders de godsdienst hehhen ontno
men? Wat zouden de diepste motieven 
geweest zijn voor de bisschoppen om in 
1 t)54 met een mandement te komen. al 
was het hier en daar ongelukkig geformu
leerd en soms geschreven in cen autori
tairc toonzetting. die toen al uit de tijd 
was? Ineens denk ik het tc weten waarom 
er nu weer over het Mandcment wordt 
geschreven. Op 13 mei volgend jaar loopt 
het stadion weer vol. Weer met kromstaf
katholieken. Yo or het eerst sinds 1 t)53. 
In Utrecht nog weL zoals toen. Daarom 
is Galgcnwaard natuurlijk pas verbouwd. 
Met die hoge hekken. Om de paus te 
heschermcn. 
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