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door prof. dr. J. J. M. de Valk 

Prof. dr. J. J. M. de Valk (1927) is hoogleraar in de 
sociologie en de sociale filosofie aan de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam. 

Klimaatverschillen 

Ik interesseer mij niet in de eerste plaats van de praktische politiek, maar veel meer 
voor de gedachten, de concepties die achter het staatkundige bedrijf verscholen 
zijn. De beginselen dus, zoals wij dit vroeger noemden. 

Voor het praktische beleid dat in ons land 
gevoerd wordt, maakt het naar mijn me
ning niet zoveel uit welke van de grote 
partijen de dienst uitmaken. Een Zuid
Amerikaan zou een vergrootglas nodig 
hebben om de verschillen te zien. Maar 
de gedachtenwerelden waaruit dit politiek 
handelen voortkomt zijn toch nogal ver
schillend, en het klimaat dat in de diverse 
partijen heerst, Ioopt eveneens uiteen. En 
dit is het vooral, wat mij interesseert. 
Kort na het bischoppelijke mandement 
van 1954 over 'De katholiek in het open
bare Ieven van deze tijd' ben ik lid van de 
Partij van de Arbeid geworden. Niet om
dat het programma van deze partij mij zo
veel beter leek dan dat van de Katholieke 
Volkspartij (ik heb het een noch het 
ander ooit bestudeerd), maar omdat het 
verband dat toenmaals in katholieke kring 
gelegd werd tussen het behoren bij de 
kerk en het lidmaatschap van de KVP, 
mij onjuist leek. Ik voegde mij daarom bij 
de kleine Katholieke Werkgemeenschap 
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in de PvdA, omdat daar op een onafhan
kelijke en creatieve manier over dit en 
aanverwante vraagstukken werd gediscus
sieerd. Wat ook een rol speelde was dat 
ik enige tijd student-assistent bij prof. 
Banning was geweest, zoals men weet een 
der oprichters en inspirators van de PvdA. 
Wat ik van hem hoorde en las maakte 
veel indruk op mij, ook al sprak hij met 
mij nooit over politiek. Ik houd zijn nage
dachtenis nog altijd in hoge ere. 
Mijn deelneming aan het partijleven heeft 
zich grotendeels in de Katholieke Werk
gemeenschap afgespeeld. Ik trof daar een 
klimaat aan dat mij goed beviel. Het was 
een groep die enigszins in de knel zat 
(sommige leden werd het door hun om
geving moeilijk gemaakt wegens hun par
tijkeuze), maar juist tengevolge daarvan 
ontstond een gevoel van verbondenheid en 
solidariteit onder de leden ervan. Voor 
het overgrote dee! waren het zeer trouwe 
en bewuste katholieken. Het geloof werd 
er zeer serieus genomen. De enkele pries-
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ters die met ons sympathiseerden en die, 
zoals Kreykamp en Jelsma, op de jaarlijk
se conferenties de eucharistieviering ver
zorgden, werden dankbaar begroet. Er 
heerste een menselijke, vriendschappelijke 
sfeer. Er werd ernstig gediscussieerd, 
maar ook veel gelachen. 
In 1957 werd ik gevraagd in de redactie 
van 'De Katholiek in de PvdA', het 
maandblad van de KWG. Ik heb er tot 
aan de opheffing aan meegewerkt, en later 
nog korte tijd aan zijn opvolger, 'Opening 
naar links' geheten. In de redactie maakte 
ik nader kennis met mensen als Ruygers, 
Willems, Tans, AI, Daams, Van Lier, De 
Rijk en Brongersma. De gesprekken die 
wij met elkaar voerden vond ik heel stimu
lerend. Het was een voorrecht om als 
politiek onbetekenende jongeman in dit 
gezelschap te mogen meedoen, en deze 
bedreven (en soms ook gedreven) mann en 
van nabij te leren kennen. 
Wij spraken uiteraard veel over de ver
houding tussen geloof en politiek, en over 
ontwikkelingen in de kerk (waarin ook 
v66r het Tweede V aticaanse Concilie heel 
wat in beweging was). Maar ook over 
ethiek en politiek, bewapening, ontwik
kelingshulp en onderwijs. Wij lazen en 
bespraken Maritain, Dondeyne, Leclercq, 
De Lubac en Congar. Vooral Ruygers 
was zeer belezen en kon met enthousiasme 
over deze auteurs spreken. De beroemde 
vastenbrief van kardinaal Suhard, 'Essor 
ou declin de l'eglise' had grote invloed 
op ons, evenals later de encyclieken 
'Mater et Magistra' en 'Pacem in Terris'. 
Nu ik dit opschrijf lijkt het wel of de 
KWG meer een intellectueel discussiege
zelschap was dan een politiek lichaam. 
Dat was zij eigenlijk ook wel. De werk
gemeenschappen waren immers opgericht 
om de bezinning op de levensbeschouwe
lijke basis van de partij te stimuleren. Er 
bestonden ook een Humanistische en een 
Protestants-Christelijke Werkgemeen
schap, met welke wij soms contact had
den. Ook daar trof je interessante mensen; 
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ik herinner mij Buskes, Schurer, Scheps, 
Franssen, Koopman Sr. en de alomtegen
woordige De Lange, met welke twee 
laatstgenoemden ik sindsdien bevriend 
gebleven ben. 
Van de drie werkgemeenschappen was de 
KWG de meest levendige en actieve, 
waarschijnlijk omdat haar leden zich meer 
dan anderen genoopt zagen om hun partij
keuze tegenover hun geloofsgenoten te 
rechtvaardigen. Ik heb wat mijn geeste
lijke en intellectuele ontwikkeling betreft, 
tamelijk veel aan de KWG te danken. 
Later, toen ik lid van de redactie van 'Te 
Elfder Ure' werd, ontmoette ik ook KVP
leden van formaat, wier inzichten mij 
hebben verrijkt, vaak als aanvulling op 
ik in de KWG had ontdekt. De eerste ken
nismaking met de politiek heb ik echter 
aan dit gezelschap te danken. 
Na een aantal jaren (ik weet niet precies 
wanneer) werden de maandbladen van de 
werkgemeenschappen opgeheven wegens 
geldgebrek. Vervolgens verdwenen ook 
de werkgemeenschappen zelf. Zij hadden 
hun werk gedaan (boosaardigen, die 
meenden dat zij aileen maar waren opge
richt om de doorbraak te bevorderen, zei
den dat hun werk niet was geslaagd). Een 
nieuwe generatie partijleden had weinig 
behoefte aan deze bezinningscentra. De 
sfeer in de partij veranderde. De publika
ties van de Wiardi Beckmanstichting en 
het maandblad 'Socialisme en Democra
tie', die voor mij dikwijls belangwekkende 
gedachtenwisselingen en informatie had
den gebracht, begon ik allengs minder 
interessant te vinden. Nieuw Links kwam 
op. Men begon over polarisatie te praten 
- een ontwikkeling die ik nimmer heb 
toegejuicht omdat in plaats van de ver
wachte verduidelijking die dit zou bren
gen, juist een versluiering van de verhou
dingen door halfblinde partijzucht het ge
volg was. Ik kon het klimaat in de Partij 
van de Arbeid niet meer zo waarderen. 
Wat mij ertoe bracht om het lidmaatschap 
op te zeggen was het introduceren van de 
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meerderheidsstrategie door de PvdA. J a
renlang hadden wij in de KWG geprotes
teerd tegen het optreden van de KVP, die 
bijvoorbeeld in de Limburgse Staten de
zelfde lijn volgde. Nu begon de PvdA, 
waar zij een meerderheid had, zelf deze 
tactiek toe te passen. Ik vind dat ondemo
cratisch en onaanvaardbaar. Toch was dit 
eigenlijk slechts de aanleiding om uit de 
partij te stappen; de werkelijke reden was 
dat ik in dit milieu geen nieuwe gedachten 
meer vond, en dat de menselijke verhou
dingen verschraalden. De aardigheid was 
er voor mij af. 
Wanneer ik de PvdA van thans vergelijk 
r.1et die van de jaren vijftig, dan mis ik de 
tezinning op de fundamentele problemen 
van levensbeschouwing en politick die ik 
vroeger zo kenmerkend voor deze partij 
vond. Een discussie zoals die onlangs in 
de PvdA heeft plaats gehad over de kunst
politiek is een zo bedroevend staal van 
geestelijke en intellectuele armoede, dat 
het maar goed is dat een Banning, een 
Van der Leeuw dit niet meer behoeven 
mee te maken. Er zijn natuurlijk ook nu 
nog wei creatieve geesten in de PvdA; ik 
lees en waardeer ze, maar wie in de partij 
luistert naar hen? Waar geen visie is, ver
wildert het volk, zegt het Boek der Spreu
ken (29:18 in de Petrus Canisius-verta
ling); dat lijkt mij het gevaar waaraan de 
PvdA zich blootstelt. De vergroving en 
banalisering van de omgangsstijl in de 
partij zijn daar symptomen van. Ik ken 
waardevolle en vooraanstaande partij
leden, die daar zeer onder lijden. 
Het is een ernstige vergissing geweest, te 
menen dat men het wei zou kunnen stel
len zonder de bezinningsplaatsen welke 
de werkgemeenschappen waren. Een dui
delijk mens- en maatschappijbeeld ont
breekt; als daar al over gesproken wordt, 
hoor ik meestal slechts gemeenplaatsen. 
Arrogantie moet daarbij het gebrek aan 
gewicht compenseren. De broodnodige 
discussie over de kernproblemen van 
onze samenleving ontbreekt vrijwel ge-
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heel. Om enkele voorbeelden te noemen: 
men wil de ontplooiing en mondigheid 
van de individuele mens bevorderen, en 
tegelijk de verantwoordelijkheid van ieder 
voor het geheel bcnadrukken. Men wil 
steeds meer taken door de overheid (vre
selijke term!) Iaten verrichten, en tegelijk 
de bureaucratisering en centralisering van 
het Ieven tegengaan. l\1en wil steeds meer 
openheid in alle zaken, en tevens de be
scherming van de persoonlijke sfeer. Het 
zijn allemaal lofwaardige strevingen, die 
echter moeilijk met elkaar in overeenstem
ming te brengen zijn. Zonder een goed 
doordacht mensbeeld, gebaseerd op meer 
dan utilistische overwegingen of zoge
naamde vanzelfsprekendheden, komt men 
daar niet uit. Maar daaraan wordt geen 
aandacht besteed, en wanneer er naar de 
uitgangspunten en grondslagen van de 
politick wordt gevraagd, krijg je ondoor
dachte en halfbakken standpunten te ho
ren die met groot aplomb als vanzelfspre
kendheden worden gedebiteerd. 
Ik ben misschien onnodig hard in mijn 
oordeel, maar ik heb dan ook niet de 
pretentie om een objectief oordeel over de 
geestelijke grondslagen van de PvdA te 
geven. Als dat zo was, zou ik heel wat 
meer van het partijleven in al zijn vele 
vormen moeten weten. Ik zou mij dan 
ook bezig moeten houden met de oorza
ken en redenen van de geschetste verande
ringen in de partij. De redactie heeft mij 
echter aileen maar gevraagd waarom ik 
eertijds lid van de PvdA geweest ben en 
nu niet meer, en die vraag probeer ik zo 
eerlijk mogelijk te beantwoorden. Dat 
mijn overwegingen subjectief gekleurd 
zijn, zal de lezer intussen wei zijn opge
vallen, en ook dat ik mij niet in de eerste 
plaats door typisch politieke overwegingen 
laat leiden. Doch zou dit voor vele andere 
mensen niet precies zo gelden? Onze keu
zen in het Ieven worden lang niet uitslui
tend door terzake geldige en strikt ratio
nele motieven be"invloed. 
Over mijn steun aan het CDA kan ik kort 
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zijn. Ik ben nog niet lang lid, namelijk pas 
vanaf het moment waarop het mogelijk 
werd om rechtstreeks lid van het CDA te 
worden, zonder de omweg van de KVP 
of ARP of CHU. Ik heb deze partij voor
namelijk om negatieve redenen gekozen, 
en wei om een tegenwicht te geven tegen 
een (toen nog) steeds groeiende PvdA, 
waarvan de mentaliteit mij steeds minder 
beviel. Concreet gezegd: ik wil niet graag 
bestuurd worden door het soort mensen 
dat door de PvdA naar voren wordt ge
schoven. De VVD komt voor mij niet in 
aanmerking, omdat ik meen dat het se
rieuze, waardevolle liberalisme in die par
tij al evenzeer in de verdrukking is ge
raakt als het ware socialisme in de PvdA. 
Wat het CDA betreft, gelden al deze be
zwaren in mindere mate. Er wordt in ieder 
geval nog aandacht geschonken aan de 
levensbeschouwelijke basis van de poli
tiek. De band die men legt tussen geloof 
en politiek is voor mij veel aanvaardbaar
der dan hetgeen men dienaangaande vroe
ger in KVP-kringen kon vememen. Als 
ik het goed begrepen heb is de gedachten
gang deze, dat het niet mogelijk is om 
politieke standpunten rechtstreeks uit het 
Evangelie af te leiden, maar dat een partij 
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op christelijke grondslag wei de plicht 
heeft om haar standpunten en beleid 
voortdurend onder de kritiek van dit 
Evangelie te plaatsen. Dat is precies het 
standpunt dat wij in de KWG ook inna
men. 
Wat hiervan in de praktijk terecht komt 
kan ik niet goed beoordelen. Daarvoor 
ken ik het CDA nog te weinig. Het ont
breekt mij aan tijd om aan het partijleven 
deel te nemen; ik heb er eerlijk gezegd 
ook weinig zin in. Wanneer ik de uitspra
ken van sommige prominente CDA-politi
ci lees, knijp ik soms mijn tenen bijeen; 
maar anderen lijken mij oprecht en be
trouwbaar, en waar mogelijk breng ik dit 
oordeel tot uiting door het uitbrengen van 
een voorkeurstem. Over het geheel ge
nomen lijkt mij het menselijk klimaat in 
het CDA beter dan dat in de andere grote 
partijen. Ook daarom ben ik lid gewor
den. Maar daarmede is dan ook de grens 
bereikt van mijn magere deelneming aan 
het politieke Ieven. 
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