
CHRISTEN-DEMOCRATIE 356 

door A. A. Spijkerboer 

A. A. Spijkerboer is predikant van de Hervormde 
Gemeente Bijlmermeer. 

Zwerftocht van een kiezer 

In de brief, waarin de redactie mij uitnodigt een bijdrage aan dit blad te leveren, 
lees ik: 'Men wisselt niet zomaar van politieke partij; daarmee worden vee Ia! 
emotionele ban den verbroken', en daarop volgt: 'De betrokkenen moeten zich dus 
een beeld van de christen-democratie hebben gevormd, dat hen afstootte c.q. juist 
aantrok.' 

'Emotionele banden' ... , 'beeldvor
ming' ... - de door de redactie gebruikte 
termen geven mij de vrijmoedigheid mijn 
artikel te gieten in de vorm van een per
soonlijk relaas, en dat wordt dan het 
relaas van iemand die zich altijd voor de 
politiek gei"nteresseerd heeft, maar nooit 
dicht bij het circuit gezeten heeft waarin 
de werkelijke beslissingen vallen, en dus 
het informatie-niveau heeft van een aan
dachtige krantenlezer. 
Emotionele banden heb ik aileen gehad 
met de Partij van de Arbeid, en die ban
den zijn gelegd tijdens de verkiezingscam
pagne van deze partij in 1946. Schermer
horn trok door het land en hield ook een 
rede in het stadje waarin ik nog op de 
middelbare school zat. De zaal was eivol; 
ik herinner me niets van wat hij zei, maar 
de bewogenheid waarmee hij sprak staat 
me nog levendig voor de geest: geen mens 
zou meer aan zijn lot overgelaten worden 
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en er zou recht gedaan worden. 
Vele jaren later, toen ik allang en breed 
predikant was, heb ik goed begrepen wat 
het socialisme van de PvdA voor de men
sen betekend heeft. Een man vertelde 
over zijn overleden ouders: vader was 
dagloner en dat betekende dat er 's win
ters bitter weinig te verdienen viel; daar
om ging vader 's winters vaak met een 
oude schuit de toenmalige Zuiderzee op 
om vis te vangen; van moeder die erg be
zorgd was moest ik dan telkens op de dijk 
gaan kijken of vader er al aankwam; mijn 
ouders keken tegen hun oude dag aan als 
tegen een zwart gat, en dankzij Drees heb
ben ze een goede oude dag gehad. Een 
andere, oude, man zei: 'Dominee, ik krijg 
zoveel gulden per maand, en het is mijn 
recht!' Socialisme betekent voor mij nog 
steeds dat er niemand aan zijn lot over
gelaten wordt en dat er recht gedaan 
wordt. Ik was het er in 1946 van harte 
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mee eens dat de PvdA niet alle produktie
middelen wilde socialiseren, omdat Marx 
nu ecnmaal gezegd had dat die 'in handen 
van de gemeenschap' moesten komen, en 
dat ze gewoon bekeek wat het meest prak
tisch was om iedereen aan een menswaar
dig bcstaan te helpen. 
De eerste schaduw over het enthousiasme 
voor het socialisme, dat Schermerhorn 
me bijgebracht had, vie! tijdens de poli
tionele acties in Indonesie. Wanneer je 
deze acties achteraf bekijkt, kun je heel 
goed begrijpen dat onze regering die voer
de en dat een grote meerderheid van ons 
volk de regering daarbij steunde: hadden 
wij als kleine jongens op de Lagere School 
niet geleerd, dat wij van 'Nederlandsch 
Indie' ecn grote plantage hadden gemaakt, 
waarin allerlei uitermate nuttige pro
dukten werden geteeld, en dat de 'inheem
se' bevolking daar uitermate wel bij voer? 
Moest dat werk niet voortgezet worden 
en moest een Sukarno, die nota bene met 
de J apanners gecollaboreerd had, dan roet 
in het eten gooien? Maar van zendelingen 
- er hangt voor je politieke oordeelsvor
ming nu eenmaal erg veel af van de men
sen die je ontmoet - leerde ik al gauw dat 
het Indonesische nationalisme zijn aan
hang vond onder brede lagen van de be
volking en geen verschijnsel van voorbij
gaande aard was. Daarom leek het me 
onjuist om er oorlog tegen te voeren en 
noodzakelijk om ermee tot een akkoord te 
komen. 
Waarom wilde een regering waarvan de 
PvdA dee! uitmaakte dan toch die politio
nele acties voeren? Je hoorde toen, dat de 
PvdA in ieder geval in de regering wilde 
blijven om haar program van maatschap
pelijke hervormingen uit te kunnen voe
ren, en dat zij daarom die politionele 
acties maar op de koop toenam. In ieder 
geval was de KVP toen een blok aan het 
been voor die socialisten, die tot een 
akkoord met het Indonesische nationalis
me wilden komen. De overeenkomst van 
Lingadjatti werd door een motie Romme-
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van der Goes van Naters 'aangekleed', 
en dat de KVP geen gunstige invloed had 
op het beleid in Indonesie was wel duide
lijk. De houding van de ARP: 'Gezag is 
gezag en rebel is rebel' en: 'Niet praten 
maar granaten' was absurd, en ik keek 
ernaar als naar een zeer vreemd dier in 
Artis. De CHU bestond uit aardige, maar 
eigenlijk erg conservatieve mensen, en 
daar zag ik nooit echte politick uit komen. 
Het zou in die jaren niet in mijn hoofd op
gekomen zijn om op een confessionele 
partij te stemmen. 

Maar die jaren gingen voorbij en in de 
jaren zestig onderging de PvdA een 
enorme gedaanteverandering. Hoe groat 
die verandering was kan ik als afgevaar
digde naar congressen van die partij con
stateren. Op een in het begin van de jaren 
zestig gehouden congres opereerden na
tuurlijk wei rebellen, maar wanneer die 
rebellen een motie ter tafel brachten, die 
het partijbestuur niet beviel, zei de partij
voorzitter met een krachtige stem: 'Con
gres, het partijbestuur ontraadt aanvaar
ding van deze motie!' en het congres ver
wierp de motie met een grate meerderheid 
van stemmen. Op een congres aan het 
eind van de jaren zestig sloegen uit de 
zaal komende golven tegen het podium 
op en over de bestuurstafel heen, en ver
oorzaakten daar een voor ieder een zicht
bare ontreddering: het bestuur had de 
grootste moeite om het hoofd boven water 
te houden en tenminste het vege lijf te 
redden. De opmars van Nieuw Links was 
begonnen. 
De politick van de PvdA inzake vrede en 
veiligheid had ik in de jaren vijftig en 
zestig altijd wel met enige scepsis gadege
slagen, maar de aanvaarding van Lam
mers' anti-KVP-motie was het eerste dat 
mijn vertrouwen in de PvdA echt schokte. 
Die motie was onderdeel van een paging 
het confessionele midden in ons land 
electoraal te vernietigen. Wie geloofde 
dat zo een paging zou kunnen slagen, ver-
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ried mijns inziens een totale onkunde van 
de werkelijke verhoudingen in ons land: 
er gingen ook in die tijd 's zondags in ons 
land altijd nog veel meer mensen naar de 
kerk dan naar het voetbalveld, en een 
groot deel van die mensen stemt op een 
confessionele partij. Dat de socialisten 
aileen op grond van soliede afspraken met 
de KVP zouden kunnen samenwerken, en 
dat ze er tijdens de samenwerking op toe 
moesten zien dat die afspraken stipt na
gekomen zouden worden, was duidelijk, 
maar wat had het voor zin zich via een 
anti-confessionele politiek buitenspel te 
plaatsen? Het gaat er in de politiek om 
dingen gedaan te krijgen! 
Ernstige bezwaren had ik ook tegen de 
manier waarop de Nieuw Linksers allerlei 
respectabele sociaal-democraten en ver
dienstelijke bestuurders van hun plaatsen 
in de partij afdrukten, met geen ander 
doel dan om die door nieuw-linkse 
'vriendjes' te vervangen. De affaire-Stam 
in de federatie Amsterdam van de PvdA 
was de druppel die voor mij de emmer 
deed overlopen. Starn had een veroorde
ling wegens een anti-semitische uitlating 
achter de rug, en had dat verzwegen toen 
hij kandidaat gesteld werd voor de ge
meenteraad. Toen dat aan het Iicht kwam 
waren de Amsterdamse Nieuw Linksers, 
die bij hun 'zuivering' van de oude socia
listische raadsfractie geen enkele conside
ratie hadden gehad met zeer verdienste
lijke raadsleden, poeslief, en ontdekten 
zij plotseling dat socialisme ook mildheid 
in persoonlijke relaties betekende. Ja, in
derdaad, Starn behoorde tot hun vrienden
kring. Het was een weerzinwekkende 
vertoning en ik bedankte als lid van de 
partij. 

Wat nu? Ik moet bekennen dat de nieuwe 
partij van Drees jr. mij toen zeer aan
sprak: zijn radicale keme voor het open
baar vervoer, het profijtbeginsel, de nood
zaak om de verzorgingsstaat eens grondig 
door te lichten om te zien of het geld ook 
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daar terechtkomt waar het terecht moet 
komen, en zijn opvatting dat eenmaal ge
nomen beslissingen ook uitgevoerd moe
ten worden, ook al beginnen er hier en 
daar mensen te protesteren. Ik geloof 
wel dat Drees jr. door een echt socialis
tisch elan bezield was, maar hij slaagde er 
niet in om dat over te dragen op anderen, 
en zo werd het socialistische karakter van 
zijn partij onzichtbaar. (Ik blijf het be
treuren dat Drees jr., die zijn tijd een jaar 
of tien vooruit is, uiteindelijk uit onze 
politiek verdwenen is.) 
Na enig wikken en wegen viel mijn keus 
na mijn breuk met de PvdA op de Anti
Revolutionaire Partij. Mijn belangstelling 
voor de ARP was gaande gemaakt door 
een artikel van mr. J. L. Heldring in 
NRC-Handelsblad. Heldring (als colum
nist nog steeds, om met de oude Staten
vertaling te spreken, 'van zijn schouderen 
en opwaarts hoger dan al het volk') ver
telde dat de ARP in een publieke bijeen
komst erkend had, dat zij er ten opzichte 
van het Indonesische nationalisme ten 
enenmale naast geweest was. Deze partij 
deed dus iets, wat vrijwel geen enkele 
andere partij ooit doet, namelijk in het 
publiek schuld belijden, en dat kon ik 
heel goed in verband brengen met het con
fessionele karakter van deze partij. Bij 
nader toezien bleek de kamerfractie van 
deze partij een vooruitstrevende politiek 
te willen voeren, en toen ik Biesheuvel 
voor de televisie hoorde zeggen dat de 
keuze voor een confessionele partij voor 
een Christen geen 'must' was, was voor 
mij het hek van de dam, en ging ik over 
naar de ARP. Ik had, en heb, er namelijk 
ernstige theologische bezwaren tegen 
wanneer de keuze voor een politieke partij 
- ook voor een socialistische partij! -
voorgesteld wordt als iets dat eigenlijk van 
God m6et: God is in de hemel en de mens 
is op de aarde, en we moeten liever niet 
proberen hem naar ons toe te trekken. 
Van mijn keuze voor de ARP heb ik geen 
spijt gehad: zolang zij in de kamer verte-
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genwoordigd was voerde zij een vooruit
strevende, op samenwerking met andere 
partijen gerichte politiek, waarvoor een 
confessionele partij - er blijft natuurlijk 
altijd veel te wensen over! - zich niet be
hoeft te schamen. 

De vorming van het CDA betekende het 
einde van de ARP en dus ook het einde 
van mijn banden met die partij. De stap 
naar het CDA heb ik niet gedaan en ik zal 
vertellen waarom. Wanneer een partij een 
C in haar naam heeft dient ze daar heel 
zorgvuldig mee om te gaan en dat bete
kent dat het onderscheid tussen Rome en 
de Reformatie niet onder de tafel gewerkt 
mag worden. Nu is het politici niet kwalijk 
te nemen wanneer zij denken dat dit on
derscheid geen betekenis meer heeft, want 
de theologen hebben aan het eind van de 
jaren zestig luidkeels verkondigd dat het 
oecumenische varken, voorzover het 
Rome en de Reformatie betreft, op een 
oor na gevild is. Ze konden dat dan wei 
luidkeels verkondigen, maar waar was 
het niet: de waarheid is dat de belangstel
ling voor de leer in de rooms-katholieke 
kerk en in de protestantse kerken sterk is 
afgenomen: men relativeert de in het ver
leden, bijvoorbeeld op het Concilie van 
Trente en in de Heidelbergse Catechis
mus, gevallen beslissingen over de leer, 
heeft het gevoel dat men eigenlijk vrij ge
makkelijk tot nieuwe gemeenschappelijke 
uitspraken over de leer zou kunnen ko
men, maar vindt het dan ook weer niet 
nodig om dat echt te proberen. 
Nu is het niet gemakkelijk om de leer van 
de kerk op haar juiste waarde te schatten: 
de leer maakt niet zalig, een leer die geen 
onmiddellijke gevolgen heeft voor het 
Ieven is zo dood als een pier, dat is na
tuurlijk allemaal waar, maar - de leer, bij 
voorbeeld een goed inzicht in de predi
king van het Nieuwe Testament over 
rcchtvaardiging en heiliging is wei zeer 
bevorderlijk voor de levenspraktijk, ook 
in de politiek. Wie deze leer goed begrijpt 
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zal hartstochtelijk opkomen voor de men
selijke waardigheid, bijv. tegen de armoe
de en tegen de mishandeling van ge
vangenen, en tegelijk weten waarom iede
re poging de hemel op aarde te vestigen 
uitloopt op een hel. 
De C van het CDA is niet duidelijk, en 
daar kwam voor mij nog iets anders bij: 
het was duidelijk dat aileen al door de 
getalsverhoudingen tussen KVP, ARP en 
CHU het CDA een vergrote KVP zou 
worden. Ik was dan ook niet verbaasd 
toen ik in een artikel van Aantjes in 
Trouw van 6 mei 1982 las, dat het bestuur 
van het CDA, zonder daartoe door de 
bisschoppen te zijn uitgenodigd, uit eigen 
beweging een schrijven van het episcopaat 
over de kernbewapening namens de partij 
had beantwoord. Dat de KVP dat inder
tijd kon doen was duidelijk, maar een 
CDA dat de protestanten in zijn gelede
ren ernstig neemt, dient geen bijzondere 
relaties met de bisschoppen te onderhou
den. 

De totstandkoming van het CDA heeft mij 
vaak verbaasd: hoe kon de ARP haar 
goede kamerfractie inbrengen in een ge
heel, waarin die onherroepelijk haar slag
vaardigheid zou verliezen? Hoe kon de 
CHU, die krachtens haar oorsprong zo 
verknocht is aan het protestants karakter 
van de Nederlandse natie, zonder een kik 
te geven opgaan in het CDA? Ik vermoed 
dat de grondslagen voor het CDA al in 
een ver verleden gelegd zijn: toen trokken 
RKSP, ARP en CHU nog wel streng van 
elkaar gescheiden op en piekerden zij niet 
over een fusie, maar de huiver voor het 
ongeloof, dat zij in het socialisme en het 
liberalisme zo driest de kop op zagen ste
ken, dreef hen al naar elkaar toe. De in
grijpende veranderingen in onze samen
leving na 1966: de golf van ontkerkelij
king die over ons land ging en de daarmee 
gepaard gaande afbrokkeling van confes
sionele machtsposities, brachten de uit
eindelijke eenwording tot stand, en om 
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wat de theologen zeiden hoefde men daar 
ook geen confessioneel geweten bij te heb
ben. 
De redactie vraagt mijn mening over het 
Program van Uitgangspunten van het 
CDA. Mij zijn daarin geen dingen opge
vallen, waarmee ik het niet eens zou kun
nen zijn, maar speelt zo een program in 
het CDA een grote rol? Wanneer gerefor
meerden iets zeggen, moet je er altijd 
rekening mee houden dat ze het ook doen, 
maar bij hervormden en rooms-katholie
ken is dat risico aanmerkelijk minder 
groot, en de gereformeerden werpen in het 
CDA niet veel gewicht in de schaal; in 
ieder geval geen doorslaggevend gewicht. 
Wanneer, zoals onlangs op een partijraad 
van het CDA, de helft van de aanwezigen 
de vergadering verlaat wanneer blijkt dat 
Van Agt niet komt, dan mag ik Van Agt 
ook wel zien als een gestalte die het CDA 
veel meer beheerst dan welk program dan 
ook. Waaraan heeft Van Agt zijn sterke 
positie binnen het CDA, en naar mijn er
varing ook daarbuiten, te danken? Het 
lijkt mij waarschijnlijk dat Van Agts sym
pathie, bij zijn entree in de politiek, uit
ging naar de PvdA. Waarom is nu juist 
hij het mikpunt geworden van het anti
kerkelijke sentiment, dat in de PvdA net 
zo latent, maar even onmiskenbaar aan
wezig is als een anti-socialistisch senti
ment in het CDA? Ik heb die vraag voor 
mezelf nooit goed kunnen beantwoorden, 
want ik zou in het CDA wel betere mik
punten voor anti-kerkelijke sentimenten 
weten te vinden. Heeft hij door zijn, mis
schien uit aanvankelijke sympathie gebo
ren, aarzelende houding ten opzichte van 
de PvdA, juist de agressie van de socia
listen opgeroepen? Het lijkt mij niet uitge
sloten: ook menselijke agressie weet met 
feilloze precisie de zwakke plekken van de 
tegenstander te vinden. In ieder geval heeft 
heel televisie-kijkend en kranten-lezend 
Nederland kunnen zien hoe Van Agt tij
dens het Mentendebat en bij de Bloemen
hove-affaire door de PvdA gemangeld 
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werd. De socialisten hebben bij die gele
genheden de grenzen van het ook in de 
politiek vereiste 'fair play' wel ver over
schreden. Van Agt wankelde, viel bijna. 
hield zich manmoedig staande en riep 
daardoor bij de kiezers een golf van sym
pathie voor de 'underdog' op. 
Mr. A. P. van Walsum schreef in NRC
Handelsblad van 24 maart 1977 dat de 
ook in ons land aanwezige 'stille conser
vatieven' in Van Agt hun man zouden 
vinden en de feiten hebben hem op een 
overweldigende manier in het gelijk ge
steld. De 'stille conservatieven' zijn de 
mensen die niet zoveel belangstelling heb
ben voor financiele, economische en so
ciale kwesties en die zich ergeren aan de 
in ons land wel ver gaande permissiviteit: 
ze komen daar niet openlijk voor uit, 
omdat er altijd wel een progressief in de 
buurt is van wie ze de wind van voren 
krijgen, en dan weten ze niet wat ze zeg
gen moeten, maar aan de stembus weten 
ze hun man te vinden: Van Agt. 
Wat voor mij onbegrijpelijk blijft, is dat 
Van Agt, die ten aanschouwen van televi
sie-kijkend Nederland op zijn racefiets 
klimt wanneer hij regeren moet, zijn po
pulariteit behoudt. Hij heeft de verant
woordelijkheid voor het kabinet-Van Agt 
II op zich genomen, en je zou verwachten 
dat hij die ten volle draagt, maar dan zie 
je hem tijdens de perikelen over de voor
jaarsnota door New York peddelen. Dat 
is fnuikend voor onze democratie, en er 
zijn nog een paar andere dingen waaruit 
blijkt dat het CDA een gevaarlijk spel 
speelt met onze democratie: de statenver
kiezingen zijn statenverkiezingen, en toch 
heeft het CDA van de door de PvdA bij 
die verkiezingen geleden verliezen gebruik 
gemaakt om de socialistische minister het 
mes op de keel te zetten. Alsof we in 
1981 niet een kamer gekozen hebben, die 
alleen een regering van CDA-PvdA-D'66 
mogelijk maakt, en dat dan wel te ver
staan voor vier jaar! Waarom legt een 
Van Agt zich dan niet loyaal bij dat feit 
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neer en waarom zorgt hij er niet voor dat 
er dan voor socialistische ministeries in
derdaad iets te regeren valt? Ook de mist 
van telkens nieuwe cijfers en het ge
goochel met verschuivende premies zijn 
fnuikend voor de democratie: een goed
willende krantenlezer zoals ik kan er geen 
touw meer aan vast knopen, en daarvoor 
dragen Van Agt en het CDA een zware 
verantwoordelijkheid. 

Ik zeg echt niets nieuws wanneer ik zeg 
dat we het werk opnieuw moeten verde
len, dat we moeten bezuinigen en dat de 
mensen met een minimum-inkomen van 
deze operaties niet de dupe mogen wor-
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den. Daarvoor is een regering nodig die 
een beleid voert, dat ook voor gewone 
mensen te begrijpen is, en die slagvaardig 
en doortastend optreedt. Zo een regering 
ligt nog niet in het verschiet, en wanneer 
ze er niet komt, zullen de anti-democrati
sche krachten in onze samenleving sterker 
worden. Maar onze sociale democratie, 
die voor iedereen een menswaardig be
staan mogelijk maakt, is te kostbaar om 
haar te Iaten uithollen en ondermijnen. 


