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H.C.A. Brautigam (1930) werd inl959 priesrer 
gewiid; hi} srudeerde sociale pedagor;ie en is sinds 
1972 legeraalmoezenier bif de Koninklifke 
Landmacht. 

CDA: een broodje hoop en haat! 

Ik kan me de tijd niet meer heugen. dat 
ik op de KVP/CDA heb gestemd! Sinds 
de nacht van Schmelzer (hoe lang is datal 
weer niet geleden'l) ben ik naar links 
uitgeweken. Ik wil daarbij ook beken
nen. dat ik verkiezingsuitslagen die ver
lies te zien gaven voor het CDA/K YP 
met welgevallen gadesloeg. Was er winst. 
dan vie! er voor mij over zo"n ver
kiezingsdag een grote schaduw. 

Een slechtere introductie voor een bij
drage van mijn hand in Christen Demo
cratische Verkenningen is met het boven
staande. dunkt me. niet denkbaar. De 
redactiesecretaris zal hiervan ook wei 
niet op de hoogte geweest zij n. 
Het is echter niet mijn bedoeling om 
mezelf met deze introductie helemaal on
mogelijk te maken. Ik doe deze bekente
nis. omdat tegen die achtergrond uw uit
nodiging me bewust maakte. dat ik toch 
nog "iets heb" met dat CDA. Oat "iets· 
laat zich. met een verwijzing naar de zgn. 
"haat-liefde-verhouding" het beste be
schrijven met een "haat-hoop"-verhou
ding! Nu zijn er verschillende soorten 
hoop. Hoop kan ijdel zijn; ze kan ook 
gerechtvaardigd zijn. Het tienduizend-ci-
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tatenboek gecft onder het trcfwoord 
"hoop· duidelijk te zien. dat de ene groep 
wijze uitspraken "hoop" positief beoor
deelt: de andere helft daarentegen vindt 
"hoop· een zaak van halfzachte mensen. 
die de werkelijkheid ontvluchten in dwa
ze dromen. 
Dcze soorten "hoop· heb ik niet op het 
oog. Er bestaan ook nog dric christelijke 
deugden: geloof. hoop en liefde. En hoc
wei de liefde de grootste is moet ik een 
christelijke partij met de "hoop· te lijf! 

Ik werd me bcwust door uw uitnodiging. 
dat ik. hoewel ver links van het CDA 
staande. nog steeds met dezc club icts 
heb van een "haat-hoop-relatie·: 
Hoop. omdat ik blijkbaar nog steeds uit
kijk naar hct moment. dat gcbeuren zal 
wat zo kort en bon dig staat (nota bene 
zonder mitsen en maaren 1) in artikel I 
van de Uitgangspunten: 
Haat. omdat met aile mitsen en maarcn
nadien die idea len uit j ullie han den 
glippen 1 

Anders gezegd: ik geloof. dat de verwer
kelijking van Gods Beloftcn als cen op
dracht in onze mensenhandcn is gelegd. 
ik geloof ook. dat ze reeel haalbaar zijn: 
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ik IH1l1p. dat ze door mensenhanden wer
kelijkheid worden: ik hesef hoe moeilijk 
dit alles is. maar ik haat het als ik zie hoe 
het CDA een z~n. christelijke politick 
bedrij ft. die zo ondergeschikt is gcmaakt 
aan politieke en economischc opportuni
teit. dat ik dat hoopgevendc van het 
christelijke perspecticf niet mccr terug
zie. Dat mis ik vcrschrikkclijk erg! Mijn 
grote zorg daarbij is. dat het clan dat in 
het christelijk pcrspecticf beslotcn ligt zo 
onherkcnbaar. hloedloos en dood wordt 
gemaakt. 

lk wil graag probcren met cnkele concre
te \oorbeelden duidclijk tc maken wat ik 
bcdoel. U zult hct me hopelijk nict kwa
lijk ncmen. dat ik dan onmiddellijk begin 
aan te sluiten bij de grote actualitcit van 
dit moment. waarop ik schrijf. nl. hct 
kabinetsbesluit inzake de kruisvluchtwa
pens. lk hoopte en hoop nog steeds op 
een radicaal ·nee· tegen dcze ( nieuwc) 
massavernietigingswapens. lk kom tc
recht in de 'haat-categoric· als ik zie hoe 
deze beslissing afhankelijk is gcmaakt 
van een politieke opportuniteit. nl. het 
bijeen-houdcn van dit kabinet. of van 
·afspraken-mct-de-bondgcnoof. Met an
dere woorden. de kracht van in fcite on
eigenlijke argumenten blijkt sterker aan 
te slaan. dan de verwezenlijking van 
Gods Beloften. Dat neem ik jullie crnstig 
b\alijk! 
lk ben blij. als ik zie hoe in CDA-kringen 
er steeds meer vraagtekens rondom dit 
zgn. veiligheidsbeleid gcplaatst worden. 
Het verheugt me des tc sterker naarmatc 
die naagtekens hct gevolg zijn van een 
diepe reflectic op de bijbelse categoric 
\Teele en gerechtigheid. 
Hct gebeurt echter nog te wcinig en hct 
\erontrust me dat in CDA-kringcn de 
vcrsimpeling van dezc problcmatiek met 
een bckrompen manicr van vijandsden
ken. bevestiging van het eigcn gelijk en 
de vanzclfsprekendc overgavc aan de 
ontwikkeling van de wapentcchnologic 
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gedekt wordt. 
lk bewondcr de CDA'ers die hun nek 
hierover durven uitsteken. Ik word echt 
boos als ik zic. dat de kracht van ecn 
bepaalde lobby hct mogelijk maakt die 
mcnscn uit te schakelcn. weg te jagen of 
monddood te makcn onder het motto: 
\vc zorgen wei. dat jc op een niet -ver
kiesbare plaats terechtkomt! ·. 
Het rapport Gewetensbezwaren vragen 
aandacht vraagt aandacht voor ccn om
vangrijk problccm (waar ik zelf in mijn 
werk intcns mce te maken heb) en brcngt 
het daarmcc cindelijk. heel voorziehtig 
op het politiekc niveau. Ik ervaar dat als 
ccn hoopvolle zaak. 
Mijn hoop wordt weer de grond in gc
boord. als ik in een kamerverslag lees hoe 
een CDA-vertegenwoordiger de gcwe
tensproblematiek van militairen weigert 
in cen structureel kader tc plaatsen (sa
men met de CDA-ministcr). Terwijl het 
juist daarin gcplaatst dient te worden. 
gczien de aard van de problematiek en 
het object van het gewetcnsbezwaar: 
middelen die massavernietiging kunnen 
betckenen. 

Op grond van mijn hoop stoel ik mijn 
verwachtingen (ik zou bijna zeggen: 
eisen) aan het CDA. Maar ik zic ze nog 
steeds niet vcrvuld worden. 
Deze voor mij tcleurstellende ervaring 
roept twcc reacties bij me op: 
l) Yerwacht ik teveel van christelijke 
politick? Onderschat ik de krachten die 
hct politieke bedrijf oproept? Is politick 
bezig-zijn per definitie corrumperend? Is 
christclijke politick niet opgewassen te
gen de corrumpercnde krachten. die het 
politieke bedrijf (machiavellistisch) in 
zich bergt'? 
Ik kom daar niet goed uit. Ik weet wel. 
dat ik af en toe betwijfel of christelijke 
politick iiberhaupt wei kan bestaan. 
2) De tweedc reactie hangt samen met 
de vaststelling. dat ik mijn eigen hoop en 
verwachting kan hebben. Maar dat kan 
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iemand anders net zo. maar dan met een 
volstrckt andere 'hoop·. inhoudclijk te
gengesteld aan de mijne. Ik noem hct 
bijv, 'rechts' en die ander vindt mij 
'links': wat we gemeenschappelijk heh
ben is, hoop ik. onze eerlijkheid. Hoc 
goed hedoeld dit echtcr ook is: het lost 
niets op. Deze dichotomie moet zelfs niet 
kunncn rondom en in nabijheid van Gods 
heloften aan de mensen. Ik denk nl. dat 
een consequentc beleving en uitwcrking 
van de bij uitstek bijbelse norm 'vrede en 
gercchtigheid' ( dus niet scparaat hehan
dcld. maar als een gehecl gezien) geen al 
te extreme verschillen in tegengcstclde 
opstelling toelaat. 

Besluit. 
CDA: een broodje hoop en haat; dus 
soms moeilijk te vertercn. Ik hlijf er 
voorlopig nog maar van af en ik beset 
best. dat ik er niet al te vriendelijk mecr 
naar kijk. Toch ben ik me hewust gewor
den. dat ik veel nauwlettcndcr kijk. dan 
ik me zelf had kunnen indenken. Ik hoop 
duidclijk gcmaakt te hebhen. dat dit sa
menhangt met mijn hoop. dat het bijbel
sc clan van VREDE en GERECHTIG
HEID hct CDA toch eens echt hclcmaal 
in zijn greep krijgt! 
Bedankt voor de uitnodiging. 

Mevrouw drs. W.A.E.G. Bus, andragologe, is 
voorzitter van de lande/ijke werkgroep 'Vrouw en 
Kerk', voorzitter van de R. K. parochiegemeenschap 
en lid van D.P. R. U. - Utrecht. 

Een bijdrage voor Christen 
Democratische Verkenningen 
zomer 1984 

Er wordt mij een bijdrage gevraagd in dit 
zomernummer, omdat ik vanuit mijn spe
cifieke verantwoordelijkheid binnen de 
kerk iets zou kunnen zeggen over wat ik 
verwacht van christelijke politici. 
Mijn verantwoordelijkheid in mijn kerk 
(R.K.) bestaat vooral uit een aantal be-
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stuursfuncties. Als voorzitter daarin pro
beer ik voorwaarden te scheppcn waarin 
mcnsen, manncn en vrouwen. de ruimte 
voelen om te praten over wat hen ten 
diepste hezighoudt als het gaat om vra
gen rond: normen en waardcn: geloof en 
Ieven: christelijke verantwoordelijkheid 


