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door dr. M. Ruppert 

Besprekingsartikel door dr. M. Ruppert, oud-vice
president voor de Raad van State, n.a. v. de dissertatie 
van G. M. J. van Wissen: De christen-democratische 
visie op de rol van de staat in het sociaal-economische 
!even; Amsterdam 1982. 

Over de rol van de staat 

De bereidverklaring om Van Wissen's proefschrift voor dit maandblad uitvoerig te 
bespreken heb ik gegeven v66rdat ik het boek had gezien. Dat is misschien niet ver
standig geweest, want het bock is, wat men huiselijk pleegt te noemen een 'pil': 
724 bladzijden. 

En toch heb ik tijdens het lezen ervan 
geen spijt gekregen van mijn bereidver
klaring. Het kost wel een paar dagen om 
je de inhoud van het boek eigen te maken, 
maar daar krijgt de lezer geen spijt van. 
Sterker: het boek verschaft een goed in
zicht in: 
- het ontstaan, de ontwikkeling, de 
grondslag en de beginselen van de drie 
partijen die het CDA hebben gevormd, 
- de visies van de drie partijen op de rol 
van de overheid in het sociaal-economisch 
Ieven, 
- de totstandkoming, de grondslag en de 
beginselen van het CDA en de visie van 
die partij op de rol van de overheid op 
sociaal-economisch gebied. 
Kennelijk met het oogmerk om niet in de 
theorie te blijven steken worden voorts 
behandeld de visies van de kabinetten van 
1945 tot 1981 op de rol van de staat in 
het sociaal-economisch Ieven en de reac
ties daarop in het parlement. 

Ik moet eerst beslissen over de opzet van 
deze recensie. Ik kan volstaan met het 
geven van een beredeneerd oordeel over 
het boek; ik kan ook pogen eerst de es
sentie van het boek weer te geven, opdat 
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de lezer van deze recensie weet waarover 
geoordeeld moet worden. Aan de tweede 
werkwijze geef ik de voorkeur, al kost die 
wel ruimte, maar de redactie was vrij
gevig. 
Van Wissen heeft zijn boek als volgt op
gezet. Hij behandelt eerst in drie hoofd
stukken de ontwikkeling en grondslag, de 
beginselen en de visie op de rol van de 
staat in het sociaal-economisch Ieven van 
de KVP, de ARP en het CHU tot 1959; 
dan in een vierde hoofdstuk de visie van 
de (zeven) kabinetten op de rol van de 
staat in het sociaal-economisch Ieven en 
de reactie van het parlement hierop in de 
peri ode van 1945-1959; vervolgens doet 
hij hetzelfde in de hoofdstukken 4 tot en 
met 8 voor de periode 1959-1971; in 
hoofdstuk 9 behandelt hij dezelfde vraag
stukken voor wat het CDA betreft; hoofd
stuk 10 gaat over de drie kabinetten in de 
periode 1971-1981 en hoofdstuk 11 biedt 
dan een samenvatting en een evaluatie. 
De splitsing van deze opzet tussen de pe
rioden 1945-1959, 1959-1971 en 1971-
1981 is alleszins verantwoord; elk van 
deze drie tijdvakken heeft in meer dan een 
opzicht een eigen karakter. 
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De KVP 
Over de voorgeschiedenis van de KVP is 
Van Wissen sober. Nauweiijks twee en een 
halve bladzijde wijdt hij aan de historic 
van de Rooms-Katholieke Staatspartij, 
waarvan de KVP in 1945 de rechtstreekse 
opvolgster werd. 
Van Wissen schrijft uitvoerig over de 
historische ontwikkeling van de KVP, 
over itaar grondslag en over haar politieke 
beginselen die ons zicht geven op haar 
vi~;ie op de overheid. I-let gaat bij begin
selen over de 'normen die enerzijds voort
vloeien uit de door God geschapen ver
houdingen waarin de mens staat (dena
tuurlijke normcn), anderzijds hun bran 
vinden in de bijzondere Openbaring (bo
vennatuurlijke normen), terwijl bet leer
gezag van de Kerk onfeilbaar over de 
inhoud van deze normen beslist' (biz. 10). 
'Over deze beginselen kan dus - althans 
volgens Van Wissen - geen meningsver
schil bestaan. Wei kan en zal onder ka
tholieken verschillend worden gedacht 
over de uitwerking v:m deze beginselen in 
de praktische politick. Aangezien de KVP 
de partij van alle katholieken wil zijn, zijn 
de !eden aileen gebonden aan het begin
sclprogramma. Aan bijvoorbeeld de ver
kiezingsprograms zijn daarentegen aileen 
de afgevaardigden in de desbetreffende 
publieke liehamen gebonden. 

De beginselen van de KVP kunnen echter 
ook voor niet-katholieken aanvaardbaar 
zijn. De natuurlijke normen zijn in begin
set door ieder met de rede te achterhalen. 
De normen voortvloeiend uit de Openba
ring zijn uiteraard verplichtend voor iede
re christen. Maar ook voor een niet-chris
ten zijn deze bovennatuurlijke normen 
aanvaardbaar, omdat zij weliswaar niet 
door de rede zijn te achterhalen, maar 
daarom nog niet tegen de rede ingaan. De 
beginselen van de KVP kunnen derhalve 
voor iedereen aanvaardbaar zijn. Het Iid
maatschap van de KVP staat dan ook 
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voor aile Nederlanders open' (biz. 1 0). 
De KVP achtte de naam 'Christelijke 
Volkspartij' een passende benaming voor 
de pilrtij, maar zij meende dat deze bena
ming 'vooralsnog op practische gronden 
ter vermijding van verwarring geen aanbe
veiing verdiende' 1 (blz. 29). 

In Van Wissen's bock volgt dan een uit
eenzetting van 'enige algemene begrippen 
van de rooms-katholieke sociale leer'. 
De schrijver doet dat - hij zegt althans 
dat hij dat doet - aan de hand van drie 
kernbegrippen: personaliteit; solidariteit; 
subsidiariteit. 
Over het eerste kernbegrip zegt de schrij
ver alleen: 'Zowel de rede als de bijzon
dere Openbaring Iaten ons de mens zien 
als een persoon, gewikkeld in een onein
dig proces van zelfvervolmaking en zelf
ontplooiing'. Punt uit. Het is wei duidelijk, 
dat hicr de officiele wijsbegeerte van de 
Rooms-Katholieke kerk, de leer van 
Thomas van Aquino (1225-1274), haar 
beslissende invloed oefent. Nog eeuwen na 
Thomas be val Leo XIII (de paus van 
Rerum Novarum) de wijsbegeerte en thea
logic van Thomas sterk aan bij de katho
Iieke filosofen en theologen. 

Over het derde kernbegrip van de r.k. 
sociale leer zegt de schrijver ook weinig. 
Nadat hij enkele bladzijden gewijd heeft 
aan 'solidariteit' zegt hij laconiek: 'De 
uitleg van het derde kernbegrip 'subsidia
riteit' kan nu kart zijn' (biz. 22). Het sub
sidiariteitsbeginsel is echter z6 bepalend 
en beslissend voor de r.k. sociale leer en 
vooral voor het onderwerp van de schrij
ver (de rol van de staat in bet sociaal
economische Ieven), dat hij daarover wei 
iets meer zou hebben mogen zeggen dan: 
'Het subsidiariteitsbeginsel kan positief 
en negatief geformuleerd worden. Nega
tief geformuleerd betekent het beginsel, 
dat een gemeenschap niet aan een indivi
du of een lagere gemeenschap een taak 

1 Resolutie Partijraadsvergadering 22 december 1945. 
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mag onttrekken, waartoe deze zelf in staat 
is. Positief geformuleerd betekent het be
ginsel, dat een gemeenschap ervoor dient 
te zorgen dat individuen en lagere ge
meenschappen zo goed mogelijk hun taak 
kunnen vervullen. Aileen wanneer de 
krachten van individuen en lagere ge
meenschappen tekort schieten, mag zij 
aanvullend optreden. Aangezien de mens 
een persoon is met een eigen waarde, een 
eigen levensdoel en onvervreemdbare 
rechten, mag de werkzaamheid van iedere 
gemeenschap nooit anders dan aanvullend 
zijn' (blz. 22). Dat is alles wat - in het 
kader van de 'beginselen' over het subsi
diariteitsbeginsel wordt gezegd. Over dat 
beginsel kan dunkt ons iedereen het wel 
eens zijn, maar de cruciale vraag is van 
andere aard, namelijk: kan men ook in 
de verhouding van staat, gezin, bedrijfs
gemeenschappen etc. van 'subsidiariteit' 
spreken? Daarover straks. 

Het tweede kernbegrip van de r.k. sociale 
leer is de solidariteit. De auteur heeft, 
dunkt ons, gelijk wanneer hij stelt, dat de 
term 'socialiteit' of iets dergelijks meer 
voor de hand had gelegen, maar hij heeft 
evenzeer gelijk, dat dit kernbegrip nu een
maal van ouds wordt aangeduid als 'soli
dariteit'. De r.k. sociale leer dankt er zelfs 
haar naam aan: het solidarisme. Dit be
ginsel van de solidariteit wordt veelal ver
dedigd met een verwijzing naar de 'klaar
blijkelijke hulpbehoevendheid van de 
mens. Er wordt dan in de volgende trant 
geredeneerd. De mens is door God geroe
pen in een oneindig proces van zelfver
volmaking en zelfontplooiing steeds meer 
Imago Dei te worden. Deze zelfvervol
making en zelfontplooiing waartoe de 
mens geroepen is, kan hij als enkeling 
slechts in zeer beperkte mate realiseren. 
Door samenwerking met anderen kan hij 
deze roeping beter realiseren. Ergo, de 
mens moet wel een sociaal wezen zijn' 
(blz. 11). Dat sociaal zijn van de mens 
wordt weliswaar nog op een andere, meer 
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wijsgerige, wijze beargumenteerd, maar de 
crux daarvan is (in de thomistische wijs
begeerte) toch niet wezenlijk anders dan 
in het voorgaande aangeduid. 
In de natuurlijke orde is de staat de vol
maakte gemeenschap (societas perfecta). 
Dat is - zegt de schrijver - geen morele 
kwalificatie: 'Het is immers 'natuurnood
zakelijk' dat de mensen op een bepaald 
grondgebied zich aaneensluiten in een ge
meenschap van hun algemeen belang. 'De 
staatkundige samenwerking heeft dan ook 
inderdaad nooit ontbroken' (Koenraads), 
al is zij in haar concrete bestaans- en ont
staansvormen door de geschiedenis heen 
heel verschillend geweest. De staat vloeit 
dan ook wezenlijk voort uit de sociale 
natuur van de mens. Hij is echter in zijn 
concreet bestaan mede afhankelijk van de 
vrije wil van zijn leden. Omdat de staat 
het algemeen welzijn tot zorg heeft, is hij 
'innerlijk volledig'. Omdat de staat in deze 
zorg aile individuen en gemeenschappen 
op een bepaald grondgebied overspant, 
is hij ook 'uiterlijk volledig'. Omdat de 
staat zowel innerlijk als uiterlijk volledig 
is, wordt hij een 'volmaakte gemeenschap' 
genoemd. 'Volmaakt' betekent niet meer 
dan dat die gemeenschap innerlijk en 
uiterlijk volledig is. Het is dan ook be
slist geen morele kwalificatie. Omdat de 
staat geen natuurlijk gezag meer boven 
zich heeft, is de staat souverein.' (biz. 27). 
Als de staat dus opgaat in een federatie 
- voegt de schrijver er aan toe - is hij niet 
meer 'uiterlijk volledig' en wordt de fede
ratie societas perfecta (biz. 35). 

Het is op de basis van deze grondgedach
ten, dat de auteur komt tot de beschrijving 
van de visie (in de periode 1945-1959) 
van de KVP op de rol van de staat in het 
sociaal-economisch Ieven. Toch klinkt er 
- althans voor ons besef - thans een 
enigszins andere toon door: 
'Voor de KVP dient in een samenleving 
de saamhorigheid tussen de mensen cen
traal te staan, aangezien alle mensen 'de-
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zelfde oorsprong en hetzelfde einddoel 
hebben en ( .. ) allen verlost zijn door 
dezelfde Zaligmaker, Koning Christus'. 
Sociale rechtvaardigheid en liefde tot de 
naaste dienen dan oak de sociaal-econo
mische verhoudingen te beheersen. Hier
mee is in strijd een sociaal-economisch 
stelsel, waarin de vrije concurrentie en de 
economische dictatuur de leidende be
ginselen zijn. Het individualistisch-kapi
talistische stelsel dient daarom vervangen 
te worden door een geleide economie. 
Evenals de andere partijen, had oak de 
KVP haar eigen opvatting over wat een 
'geleide economie' zou moeten zijn. De 
opvatting van de KVP terzake valt in twee 
punten te karakteriseren: 
1. Bij de Ieiding van het sociaal-econo
misch Ieven heeft de staat een actieve rol 
te vervullen die gedeeltelijk onvervreem
baar is (primaire taak), maar die tegelij
kertijd ook principieel beperkt is (subsi
diaire taak). 
2. De Ieiding van het sociaal-economisch 
Ieven dient - met behoud van de alge
mene Ieiding van de staat - zoveel moge
lijk bij het sociaal-economisch Ieven zelf 
te berusten' (blz. 37). 

Bij de beoordeling van de aldus beschre
ven, toenmalige visie van de KVP op de 
rol van 'de staat' in het sociaal-econo
misch Ieven doet zich de moeilijkheid 
voor, dat de schrijver geen onderscheid 
maakt tussen de begrippen staat en over
heid. In zijn inleiding zegt hij trouwens 
zelf: 'Wanneer niet anders aangegeven, 
worden de termen staat en overheid door 
elkaar gebruikt' (biz. VII). Dat wordt 
weliswaar ronduit medegedeeld, maar 
daarmede blijft het toch - eufemistisch 
uitgedrukt- een zwakke stee in het gehele 
boek. 
Dat de KVP in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie van harte heeft gestimu
leerd is bekend. Ook heeft zij de geleide 
loon- en prijspolitiek gesteund totdat de 
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sociaal-economische omstandigheden zo
danig werden, dat de eerste verantwoorde
lijkheid voor de loon- en prijsvorming 
weer bij het bedrijfsleven kon gaan be
rusten. 

Paus Johannes XXIII 
Niet aileen op sociaal-economisch gebied 
voltrokken zich na 1959 belangrijke wij
zigingen. Voor de katholieken veranderde 
er vooral iets op kerkelijk gebied: 
'In 1958 werd als opvolger van de strenge 
kerkvorst paus Pius XII de aimabele 
boerenzoon uit Noord-Italie Angelo 
Guiseppe Roncalli tot paus gekozen. Als 
paus Johannes XXIII bekleedde hij dit 
ambt van 1958-1963. 
Geen paus heeft in de afgelopen honderd 
jaar meer in de Kerk losgemaakt dan deze 
- aanvankelijk slechts als 'tussenpaus' ge
doodverfde- Johannes XXIII. 
Toen deze paus in 1959 het Tweede Va
ticaans Concilie aankondigde en daarbij 
opriep tot een waarlijk aggiornamento van 
de Kerk, werd deze oproep ook in Ne
derland moet enthousiasme beantwoord. 
Dit kwam onder andere tot uitdrukking 
in een intensieve voorbereiding op het 
Concilie. Ook op het Concilie zelf speel
den Nederlandse bisschoppen en theolo
gen een vooraanstaande rol. 
Door het Concilie kwam in Nederland een 
brede en diepgaande vernieuwingsbewe
ging op gang. Hierbij speelde Mgr. Bek
kers, de bisschop van 's-Hertogenbosch, 
een belangrijke rol die als geen ander de 
persoon en de boodschap van 'paus Jan' 
voor de Nederlandse kerk wist te vertalen. 
De verniewingen die het Concilie tot stand 
bracht, werden in Nederland con amore 
uitgevoerd, oak a! beantwoordden zij be
slist niet in alle opzichten aan de (hoog
gespannen) verwachtingen. 
Het Concilie dat duurde van 1962 tot 
1965, kreeg een vervolg in het Pastoraal 
Concilie van de Nederlandse kerkprovin
cie (1966-1970). De vernieuwingsbewe
ging in Nederland raakte steeds meer in 
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een stroomversnelling. Al spoedig hield 
zij niet meer halt bij de toegestane ver
nieuwingen. Een golf van allerlei gedurfde 
experimenten kwam op gang welke ook 
de nodige publiciteit kreeg in het buiten
land. Deze ontwikkeling veranderde de 
Nederlandse Kerkprovincie in enkele 
jaren van een aan Rome verknochte doch
ter in een opstandige puber. De snelle 
omslag en vooral de talrijke, vaak chaoti
sche experimenten op pastoraal en litur
gisch terrein, riepen grote spanningen op 
zowel in Nederland zelf als in de verhou
ding met Rome. Zo ontstonden er met 
Rome een aantal ernstige conflicten, die 
leidden tot een tweetal 'Romeinse' bis
schopsbenoemingen (Mgr. Gijsen en Mgr. 
Simonis).' (biz. 218 en 219) 
'Het benadrukken van de eigen verant
woordelijkheid van de leek, van de open
heid naar andersdenkenden en van de 
christelijke opdracht in deze wereld, be
werkte een sterke horizontalisering van 
het geloofsleven van de katholiek. De 
weg van Christus werd meer gezocht in 
het samen met niet-katholieken hervor
men van deze aarde, dan in prive-devoties 
en in het bijwonen van kerkelijke vie
ringen. 
Door de in het algemeen zeer gebrekkige 
geloofskennis van de katholieke leek (de 
leek moest immers in het verleden voor
namelijk gehoorzamen en geloven, denken 
en theologiseren deed de clerus wel) en 
de terugtred van het kerkelijk gezag, ver
viel de verticale dimensie van het geloof 
snel en vervlakte het katholicisme bij 
velen tot een vaag christelijk ge1nspi
reerd humanisme.' (blz. 222) 

Dat dit alles op de KVP enorme invloed 
heeft geoefend, zet de schrijver duidelijk 
uiteen: 'De veranderingen in de katholieke 
wereld brachten de katholieken binnen en 
buiten de KVP in beweging. De katho
lieken buiten de KVP - waarvan de be
kendste groep de Katholieke Werkge
meenschap in de PvdA (KWG) was -
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hadden in de vijftiger jaren in de katho
lieke gemeenschap ge"isoleerd gestaan. 
Met hun kleine aantal - de KWG heeft 
bijvoorbeeld nooit meer dan enige honder
den !eden gehad - stonden zij tegenover 
een massief katholiek blok. 
Deze situatie veranderde drastisch in de 
zestiger jaren. De mentaliteitsverandering 
en de groeiende openheid die met paus 
Johannes in de kerk waren gekomen, 
werden door deze doorgebroken katho
lieken als rechtvaardiging achteraf van 
hun handelen beschouwd.' (blz. 226) 
'Niet ten onrechte, naar later bleek- voegt 
Van Wissen er in een noot aan toe -. 
Toen bijvoorbeeld in 1968 de KWG werd 
opgeheven ... gebeurde dit in aanwezig
heid van Mgr. Bluyssen, de bisschop van 
's-Hertogenbosch. Zijn aanwezigheid had 
duidelijk de betekenis van een 'eerherstel.' 
(blz. 238) 
Van grote - bijna beslissende- betekenis 
was het in 1966 gereedgekomen rapport 
'Grondslag en karakter van de KVP' van 
de in 1963 ingestelde 'Structuurcommis
sie': 'Zolang de liberale politiek in ons 
land gelnspireerd blijft door haar opvat
tingen over de vrijheid van de autonome 
mens en de socialistische door een over
waardering van de staatsgemeenschap, is 
het nuttig (hoewel niet noodzakelijk) een 
katholieke partij te bezitten, die de maat
schappij ziet als een organisch geheel 
waarin individuen en gemeenschap als 
twee eigen grootheden, in wederzijdse wis
selwerking, tot ontwikkeling en bloei 
moeten komen' (biz. 229). De gedachten
wisseling over grondslag en karakter van 
de partij raakte echter in een stroomver
snelling door het ten val komen van het 
rooms-rode kabinet Cals-Vondeling in de 
nacht van Schmelzer van 13 op 14 okto
ber 1966. 
Wat de visie van de KVP op de rol van 
de overheid in het sociaal-economisch 
Ieven betreft veranderde er niet zo bar 
veel in de jaren tussen 1959-1971, althans 
vanaf 1963. De sociaal-economische om-
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standigbeden waren anders dan in de 
jaren 1945-1959 en derbalve ook de rol 
van de overbeid op dit gebied, maar van 
een principiele wijziging van de visie van 
de KVP op deze rol kan men, dunkt ons, 
niet spreken. Ook Van Wissen doet geen 
paging belangrijke veranderingen aan te 
duiden. Hij beperkt zicb tot bet wijzen op 
het pleidooi voor bezitsvorming, de ver
mindering van bet entbousiasme voor de 
p.b.o. en - in plaats van het laatste -
activiteit voor een goed overleg tussen 
ovcrheid en de sociaal-economische 
'partners'. 

De ARP 
Treffend is het betrekkelijk grate verschil 
in het aantal bladzijden, dat Van Wissen 
besteedt aan de drie partijen. Voor wat 
betreft de periode tot 1959 krijgt de KVP 
48 bladzijden, de ARP 79 en de CHU 25 
bladzijden; inzake bet tijdvak 1959-1971 
zijn de cijfcrs 28, 46 en 30. Wat de CHU 
aangaat valt dat verschil, althans inzake 
de eerste peri ode, nog wei te begrijpen; 
haar geschiedenis loopt immers ten dele 
parallel met die van de ARP. Maar het 
grote verschil tussen KVP en ARP moet 
een andere oorzaak hebben en dat heeft 
het dan ook. Voor een dee! is die oorzaak 
van objectieve aard; de ARP is immers 
van oudere datum (1879) dan de voor
gangster van de KVP ( 1926). Maar er is 
ook een subjectieve oorzaak, namelijk dat 
Van Wissen aan de voorgeschiedenis van 
de KVP en haar beginselen in verhouding 
tot de ARP vee! minder aandacht be
steedt. 
Het valt uiteraard in de schrijver te prij
zen, dat hij zo uitvoerig ingaat op de Ver
lichting, het Reveil, Chantepie de Ia Saus
saye, Van der Brugghen, Beets, Bilder
dijk, Da Costa, Hoedemaker, Groen van 
Prinsterer, bet neocalvinisme van Kuyper, 
de Wijsbegeerte van de Wetsidee etc., 
doch een beetje soberder opzet zou ook 
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nog voldoende zijn geweest en in elk ge
val evenwichtiger in verhouding tot zijn 
beschrijving van de wording, de ontwik
keling en de beginselen van de KVP. 
De ARP is geworteld- zegt Van Wissen -
in het neocalvinisme zoals dat is geformu
leerd door A. Kuyper (biz. 54). Daarin 
heeft de schrijver stellig gelijk, maar als 
hij dat gezegd heeft, gaat hij verder met 
een beschrijving van het calvinisme en 
vergeet hij het woordje 'neo', vergeet hij 
met name wat Kuyper zelf over Luther 
gezegd heeft: 'En nu begeer ik voor nie
mand onder te doen in prijs en lof voor 
Luthers heldenmoedig initiatief. In zijn 
hart vee! meer dan in het hart van Calvijn 
is de bange strijd doorworsteld, die tot de 
wereld-historische breuk leidde. Luther is 
zonder Calvijn te verklaren, Calvijn zon
der Luther niet. Voor een niet gering deel 
is Calvijn ingegaan tot de oogst, van wat 
de held van Wittenberg in en buiten 
Duitsland gezaaid had' 2. 

Wat Van Wissen over het Calvinisme me
dedeelt doet dan ook niet in alle opzichten 
recht aan het Lutherdom, maar dat is 
een in Nederland gebruikelijke fout, die 
men niet speciaal aan Van Wissen mag 
verwijten. Hij karakteriseert het Calvinis
me, dus het Calvinisme van v66r Kuyper, 
met een aantal trefwoorden: 
1. Sola Gratia 
2. Predestinatie 
3. Theocratic 
4. Sola Scriptura 
5. Democratic 
6. Opheffing onderscheid profaan-sacraal 
7. Artikel 36 Nederlandse Geloofsbelijde
ms. 

Die zeven woorden zijn stellig calvinis
tische woorden, maar sommige ervan zijn 
in de eerste plaats Lutherse woorden: 
alleen uit genade, aileen door het Woord, 
de opheffing van de onderscheiding gees
telijk-aards. Typisch calvinistisch zijn wel: 
predestinatie, theocratic, democratic, ar-

' Dr. Abraham Kuyper, Hel Calvinisme, Zes Stone-lezingen, derde druk, Kampen 1959, biz. 15. 
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tikel 36 van de Nederlandse Geloofsbe
lijdenis. 
Maar laat ons lezen, hoe Van Wissen zelf 
dat calvinisme beschrijft: 
'Sola Gratia. Tegenover de rooms-katho
lieke opvatting van de 'goede werken' 
- welke opvatting in de late Middel
eeuwen zo was verworden dat men ging 
menen dat het mogelijk was om zich een 
plaats in de hemel te kopen - plaatste 
het calvinisme het sola gratia. Alleen de 
souvereine, onverschuldigde genade Gods 
kan een mens rechtvaardigen. Immers de 
mens, diep in zonde gevallen, is tot niets 
goeds in staat. Hiermee werd ook het 
rooms-katholieke 'natuur-genade-schema' 
verworpen. Waarom de een wordt uitge
kozen en gerechtvaardigd en de ander niet 
ligt verborgen in Gods ondoorgrondelijk 
raadsbesluit (predestinatie). Vaak komt 
bier de opvatting bij dat deze uitverkiezing 
niet individualistisch geschiedt, maar 
groeps- of volksgewijs. Deze uitverkoren 
groep is het nieuwe verbondsvolk. Dit 
idee dat God de mensen volksgewijs leidt 
naar Zijn troon, heeft in Ianden met een 
sterke calvinistische invloed vaak geleid 
tot de opvatting het 'uitverkoren volk' te 
zijn (V.S., Zuid-Afrika en Nederland). 
Theocratie. Alleen Gods geboden en be
loften, zoals deze zijn neergelgd in de H. 
Schrift, en zoals zij worden verstaan door 
de gemeenschap der gelovigen, hebben 
op aile terreinen des Ievens het laatste 
woord. Naast dit Woord van God spelen 
tradities en instituties zoals in de rooms
katholieke kerk, geen of slechts een vol
strekt ondergeschikte rol (Sola Scriptura). 
Democratie. In het calvinisme wordt geen 
hierarchie geschoven tussen God en mens, 
zoals in het rooms-katholicisme. Er is 
slechts een bemiddelaar tussen God en 
mens: Christus. Het calvinisme belijdt 
uitsluitend het 'algemeen priesterschap der 
gelovigen'. Deze gemeenschap der gelo
vigen is democratisch georganiseerd: de 
gelovigen kiezen hun eigen voorgangers. 
Opheffing onderscheid profaan-sacraal. 
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Door de rooms-katholieke opvatting dat 
het hele Ieven op het 'hiernamaals' gericht 
is werd het bestaan als 'leek' in de 'wereld' 
van een lager kwalitatief niveau be
schouwd dan dat als geestelijke/monnik. 
Deze tegenstelling tussen het 'profane' en 
het 'sacrale' Ieven werd in de late Middel
eeuwen nog aangescherpt door de om
standigheid dat het opkomend kapitalisme 
geen aansluiting kon vinden bij de toen
malige rooms-katholieke sociale ethiek, 
die nog geheel op middeleeuwse verhou
dingen was geent. Door bijvoorbeeld het 
renteverbod was het bankwezen - essen
tieel voor het kapitalisme - een zondig 
bedrijf. Het calvinisme maakte een radi
caal einde aan dit onderscheid 'profaan' 
en 'sacraal'; in deze wereld dient de mens 
God te eren. Het gaat er niet om wat een 
mens doet, maar hoe hij het doet. Ieder 
werk, ieder handelen verricht ter ere 
Gods, is dienst aan God. Op elk gebied, 
op elke plaats in de samenleving roept 
God de mens tot Zijn dienst. Niet aileen 
het leven als 'geestelijke', maar ieder 
Ieven, beroep, handelen ter ere Gods is 
ambtsdienst'. (blz. 56) 

Van Wissen drukt dan nog het veelbe
sproken artikel 36 van de Nederlandse 
geloofsbelijdenis af, vastgesteld op de 
synode van Dordrecht van 1619, en be
toogt- niet ten onrechte- dat zich in de 
geschiedenis van het Nederlandse calvinis
me een 'theocratische' en een 'democrati
sche' lijn aftekent. Tussen de lijn van 'het 
ware geloof moet prevaleren' en de lijn 
van de gewetensvrijheid van het indivicfu 
bestaat een spanning, maar die heeft zich 
allengs opgelost ten voordele van de 'de
mocratische' lijn, althans in de grote 
reformatorische kerken. Maar ook de 
'theocratische' lijn blijft tot op de dag 
van vandaag te onderkennen' (blz. 58 
en 59). 
De schrijver laat vervolgens zien, hoe het 
calvinisme in de 17de eeuw steeds meer 
terrein verloor om in de 18de eeuw 
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allengs in de invloedssfeer van de Ver
Jichting te komen. Of het proces de schrij
ver geheel duidelijk is geworden, weten 
wij niet, want op biz. 59 lezen we dat het 
calvinisme in de 18de eeuw 'volstrekt 
overvleugeld' raakte door de beweging 
van de Verlichting en op biz. 60 dat ook 
de protestantse kerk van Nederland eind 
18de eeuw, begin 19de eeuw 'sterk onder 
invloed' van de Verlichting raakte. Wat 
daarvan zij, de auteur vermeldt dat de 
theocratische lijn in het calvinisme het 
door de Verlichting verloor en dat Koning 
Willem I in 1816 aan de democratische 
lijn een einde maakte door de vaststelling 
van een Algemeen Reglement voor wat 
voortaan zou heten de Nederlandse Her
vormde Kerk. Na de Afscheiding van 
1834 aangestipt te hebben ('orthodoxe 
calvinisten, die hoofdzakelijk op het plat
leland woonden en, maatschappelijk ge
zien, tot de kleine luyden behoorden'), 
behandelt de schrijver betrekkelijk uit
voerig het Reveil: in de eerste periode 
van 1817-1840 (Bilderdijk en DaCosta) 
·extreem(!) contra-revolutionair', in de 
tweede peri ode van 1840-1865 (Groen 
van Prinsterer en 0. G. Heldring) los van 
de eenzijdige orientering op het gei:deali
seerde verleden en met inzet voor maat
schappelijk werk, afschaffing van de sla
vernij etc. 

Van Wissen wijdt uitvoerig aandacht aan 
Kuyper's leerstuk van de 'souvereiniteit 
in eigen kring': 'God heeft in Zijn schep
ping Zijn ordinantien neergelegd. De 
levenswet, die in deze orde is neergelegd, 
is die van een organische, gedifferentieer
de ontplooiing. Wat vanuit de in de schep
pingsorde neergelegde levenskiemen op
groeit en zich ontplooit is 'organisch', wat 
daaraan wordt toegevoegd heet 'mecha
nisch' (zo is bijvoorbeeld vaderlijk gezag 
'organisch', terwijl het gezag van een 
voogd 'mechanisch' is). AI dit organische 
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heeft een eigen in de scheppingsorde neer
gelegde levenswet. Hierop berust Kuyper's 
opvatting van de 'souvereiniteit in eigen 
kring'. Was de zelfstandigheid der kringen 
bij Groen van Prinsterer nog geworteld in 
de historie, bij Kuyper ligt zij in de schep
pingsorde. Dit oorspronkelijk organisch 
karakter van de samenleving is in de loop 
van de 18de eeuw en de 19de eeuw ver
brijzeld en geatomiseerd. Dit organisch 
karakter dient te worden hersteld, maar 
niet, zoals bij Hoedemaker, door tegen de 
feitelijke situatie in vol te houden dat de 
samenleving nog organisch is, maar door 
het herstel van de souvereiniteit in eigen 
kring. De begrippen 'organisch' en 'me
chanisch' en het begrip 'gemene gratie' 
spelen ook een rol bij de visie van Kuyper 
op de rol van de overheid. Aan de ene 
kant is het burgerlijk gezag een schep
pingsordinantie, is het organisch en had 
het ook bestaan als de zondeval niet had 
plaats gevonden. Aan de andere kant is 
het gezag er ook ter stuiting van de zonde, 
'om der zonden wille', een 'chirurgisch 
verband' en als zodanig 'mechanisch', 
immers niet uit de schepping voortko
mend, maar er aan toegevoegd 'om der 
zonden wille' en als zodanig gegrond in 
de gemene gratie'. (biz. 76) 
Van Wissen vergeet niet te vermelden, dat 
de Generate Synode der Gereformeerde 
Kerken in 1905 een passage uit artikel 36 
van de Nederlandse geloofsbelijdenis 
schrapte, de passage namelijk waarin 
werd gesteld, dat het ook tot de taak van 
de overheid behoorde 'om te weren en 
uit te roeien aile afgoderij, en valse gods
dienst, om het rijk des anti-christs te 
gronde te werpen' (blz. 96 e.v.). 

Hoewel het volgens A. M. Donner onmo
gelijk is de staatstheorie van Dooyeweerd 
adequaat in niet meer dan een bladzijde 
samen te vatten 3 , probeert Van Wissen 
dat toch (biz. 96 e.v.). Wij Iaten die po-

3 Voorjaarsvergadering Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht op 10 mei 1975. 
Rechtsfilosofie en rechtstheorie, 1975, biz. 82. 
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ging voor wat zij is en volstaan met Van 
Wissen's conclusie over te nemen: In 
anti-revolutionaire kring verscbilt men on
derling sterk 'in bet antwoord waar de 
innerlijke begrenzing van de staatstaak 
ligt. W el is men bet erover eens dat er een 
grens ligt. Deze wordt gevormd door de 
eigen roeping en verantwoordelijkbeid van 
de verschiilende levensverbanden en af
zonderlijke personen, met andere woor
den, door 'de souvereiniteit in eigen 
kring' .' (blz. 1 05) 
Niettemin is de partij er in geslaagd in 
baar Deputatenvergadering van 1948 in 
XIV punten teilende, tamelijk in detail 
gaande, conclusies over de bedrijfsorga
nisatie overeenstemming te bereiken (blz. 
114 e.v.). Ook de christelijke vakbewe
ging kon zich in deze conclusies redelijk 
vinden, zij bet dat een knappe formulering 
bet geschil tussen CNV en Dooyeweerd 
enigszins toedekte, bet geschil namelijk 
over de vraag of de verordenende be
voegdheid de bedrijfschappen toekwam 
uit eigen boofde of kracbtens delegatie 
door de overheid moet worden toegekend. 

Voor wat betreft de periode 1959-1971 
scbetst Van Wissen op zeer aanvaardbare 
wijze bet vernieuwings- en beroriente
ringsproces dat in deze jaren zich in de 
ARP voltrok. 
'Men ging - aldus de scbrijver - in de 
ARP onderscheid maken tussen een opzet 
van de welvaartsstaat die wel en een die 
niet aanvaardbaar was. Men kwam tot 
het inzicht dat het onjuist is te menen dat 
de staat aileen voor de geestelijke be
langen van zijn onderdanen heeft op te 
komen: ook welvaartsbevordering behoort 
wezenlijk tot zijn taak. Als de norm voor 
de christelijke politick is de 'publieke ge
rechtigheid', dan hoort daar ook de wel
vaartsbevordering onder: een zodanige 
productie en consumptie dat welvaart en 
welzijn worden gediend. Wanneer de wel
vaartsstaat echter wordt opgevat als de 
staat die de welvaart garandeert, dan is 
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deze fundamenteel in strijd met het anti
revolutionaire beginsel. De staat kan im
mers deze garantie aileen maar waarma
ken, als productie en consumptie voiledig 
door de staat worden beheerst en dan 
overschrijdt de staat volledig zijn grenzen 
en doet hij geen recht aan de private le
venskringen. 
Hiertegen blijft de ARP fundamenteel be
zwaren houden.' (biz. 284) 

DeCHU 
Met de CHU heeft de schrijver het ken
nelijk moeilijk gehad. Hij wijdt er niet 
meer dan 57 bladzijden aan (aan de KVP 
75 bladzijden en aan de ARP 125 blad
zijden). Nu moet erkend worden, dat de 
geschiedenis van de CHU geen eenvou
dige zaak is evenals toegestemd moet 
worden, dat het eerste dee! van de historic 
van de ARP tevens de geschiedenis van de 
Christelijk-Historische Unie is. Pas met 
Kuyper gaan de wegen uiteen. 
Uitvoerig beschrijft Van Wissen de tot
standkoming van de Unie. 'Een 'unie', 
geen 'partij', omdat groeperingen met ver
schillende denkbeelden in deze bundeling 
samengingen. Bovendien werd met deze 
naam 'unie' ook de tegenstelling tot de 
ARP tot uitdrukking gebracht: afkeer van 
een strakke Ieiding en van een vast in
snoeren in beginselprogramma's. De Unie 
had niet zozeer beginselen dan wel ecn 
beginsel: het Evangelic, dat dan ook fun
geerde als volstrekte begrenzing van de 
vrijheid. 
Vanuit deze oorsprong kan men het ka
rakter verklaren dat de CHU haar hele 
bestaan heeft gehandhaafd: vrijheid waar 
mogelijk, binnen de bcgrenz!ng van het 
Evangelic; zelfstandigheid van kabinet en 
fractie, ergo, zo weinig mogelijk regeer
akkoorden. Dit alles leidde vaak tot een 
veelvoud van opvattingen in de Unie, 
waardoor zij het imago van vaagheid 
kreeg. De CHU is wel vergeleken met een 
koppel patrijzen: als je in de handen 
klapt, vliegen ze alle kanten uit, maar ze 
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komen toch steeds weer op dezelfde plaats 
terug.' (biz. 136) 
Aan een stroming in de CHU schenkt Van 
Wissen - terecht - bijzondere aandacht, 
de stroming van degenen, die in de tweede 
helft der dertiger jaren zich fel keerden 
tegen de politick van Colijn en onder in
vloed van Karl Barth zich distantieerden 
van 'christelijke organisatie'. Voor wat het 
eerste- het sociaal-econimsche- betreft 
vond de groep van Lieftinck, Van Walsum 
c.s. de christelijke werknemersvakbewe
ging aan haar zijde. 

Van Wissen besluit zijn verhaal over de 
CHU in de jaren tot 1959 met vier pun
ten: 
'1. Meer dan in de ARP was er in de CHU 
een sterke stroming geweest, die voor een 
grotere rol van de staat in het sociaal
economische Ieven pleitte. 
2. Reeds v66r de oorlog leefden bij velen 
in de CHU, vooral onder invloed van de 
theologie van Karl Barth, grote bezwaren 
tegen het monopolisercn van het woord 
'christelijk' voor c6n bepaalde politick, 
tegen 'christelijke' politick tout court. 
3. Op vele progressieve CHU-ers oefende 
de 'doorbraak' grote aantrekkingskracht 
uit, daar men in de nieuwe progressieve 
volkspartij, de Partij van de Arbeid, niet 
meer apart, ge"isoleerd als christenen zou 
behoeven te opereren, terwijl er toch als 
christen getuigd kon worden (in de zoge
naamde werkgemeenschappen die in de 
PvdA voor rooms-katholieken, protestan
ten en humanisten werden opgericht en 
waarvan Van Walsum de grate animator 
was; we zien hier weer de invloed van 
Hoedemaker). 
4. De eventuele doorbraak naar de PvdA 
werd niet, zoals in de Rooms-Katholieke 
Kerk, door de Nederlandse Hervormde 
Kerk (waartoe het overgrote deel der 
christelijk-historischen behoorde) ge
dwarsboomd, maar juist gesteund. Onder 
Ieiding van het driemanschap Gravemeyer, 
Banning en Kraemer vond na de oorlog 
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in de Nederlandse Hervormde Kerk een 
vernieuwing plaats. Men wilde de kerk 
weer een Christusbelijdende volkskerk 
maken. Niet in de zin van Hoedcmaker, 
maar in de betekenis van een kerk voor 
heel het volk. Afgezien van uiterst 'rechts' 
en uiterst 'links' in de kerk, probeerde 
men te komen tot een overwinning van de 
heilloze versplintering, die de Nederlandse 
Hervormde Kerk vanaf de vorige eeuw 
had geteisterd. Deze paging tot vernieu
wing leidde tot de Kerkorde van 1951. 
Een Christusbelijdende volkskerk die mid
den in de maatschappij wil staan, met 
haar boodschap voor heel het volk: dit 
ging in tegen separatisme en een isolement 
in eigen christelijke organisaties.' (blz. 
139) 

Over de taak van de staat sprak de CHU 
zich in haar Urgentieprogram van 1946 
pregnant uit: 'Primaire taak van den staat 
is te waken voor het recht, nationaal en 
internationaal. Voor zoover de staat daar
enboven tot wering van het kwaad en tot 
heil van het Yolk, aan het volksleven 
Ieiding geeft, geschiede dit steeds met er
kenning van het eigen recht der Kerk en 
van de maatschappelijke levenskringen, 
met zorgvuldige eerbiediging van de gees
telijke vrijheid.' (blz. 152) 
Van Wissen concludeert over de program
matische opstelling van de CHU in de 
jaren '60 terecht, 'dat het program (van 
de CHU) wat minder pathos in 'evange
lisch-radicale' zin bevatte, dan het 'Pro
gram van actie 1971-1975' van de ARP, 
maar dat het zeker niet minder 'progres
sief' was, en dat het evenmin in 'progres
siviteit' onderdeed voor het 'Kernprogram 
1971-1975' van de KVP. In feite verschil
den anno 1970 de drie grote christen
democratische partijen, wat hun program
matische opstelling betrof, ten aanzien 
van de rol van de staat in het sociaal
economisch Ieven, nog hoogstens in ac
centen van elkaar. De herorientering in de 
drie partijen na 1965/1967 en hun toene
mende samenwerking binnen en buiten 
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het parlement (Europese parlement, 
Groep van Achttien) droegen hier vrucht. 
Toch heeft de 'progressieve' inhoud van 
dit Politiek werkprogram de CHU niet 
kunnen bevrijden van haar conservatieve 
imago. Dit heeft vooral te maken met het 
dominerende optreden van de conserva
tieve vleugel van de partij (Centrum
gespreksgroep) in de periode 1969-1975.' 
(blz. 318) 

Het CDA 
In het 9e hoofdstuk van zijn boek behan
delt de schrijver achtereenvolgens: 
1. De totstandkoming van het CDA (de 
eerste formele contacten in de 'Groep van 
Achttien' (1967-1971), van de 'Groep van 
Achttien' naar de pre-federatie (1971-
1973), van de pre-federatie naar de fede
ratie (1973-1975) en van federatie naar 
Unie (1975-11 oktober 1980). 
2. De grondslag en de beginselen van het 
CDA (de grondslagdiscussie, de grand
slag, de beginselen). 
3. De visie op de rol van de staat in het 
sociaal-economisch !even (het rapport 
'Gespreide verantwoordelijkheid' en de 
verkiezingsprograms 'Niet bij brood ai
leen' (1977-1981) en 'Om een zinvol be
staan' (1981-1985). 
Het lijkt niet nodig in het maandblad van 
het Wetenschappelijk Instituut voor het 
CDA van de geschiedenis van de totstand
koming van het CDA een samenvatting te 
geven. Wij beperken ons daarom tot een 
enkele kanttekening bij hetgeen Van Wis
sen schrijft over de grondslag en de be
ginselen van het CDA en zijn visie op de 
rol van de staat in het sociaal-economisch 
Ieven. 

Wanneer men de jarenlange discussie tus
sen en in de drie partijen over de grand
slag en de beginselen van het CDA ge
volgd heeft, ontkomt men moeilijk aan de 
indruk, dat de eigenlijke doorbraak in die 
gedachtenwisseling tot stand gebracht is 
door de commissie, die onder Ieiding 
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stond van de oud-voorzitter van de CHU, 
baron Van Verschuer. In het rapport van 
de commissie werd gesteld, dat in de ver
houding grondslag-politiek handelen drie 
begrippen een rol spelen die onverbreke
lijk met elkaar samenhangen maar die 
toch - op straffe van de grootste verwar
ring - van elkaar onderscheiden dienen 
te worden: 1. grondslag (neergelegd in de 
Statuten); 2. politieke overtuiging (neer
gelegd in het Program van Uitgangspun
ten) en 3. de politieke strategie, het poli
tiek beleid (neergelegd in het politiek 
werkprogram/ verkiezingsprogram). 
Artikel 2 van de Statuten van het CDA 
luidt: 'Het Christen Democratisch Appel 
aanvaardt het Evangelie als richtsnoer 
voor het politieke handelen'. Bij het 
woord 'Evangelie' wordt in een voetnoot, 
die op verzoek van de CHU is opgeno
men, verklaard, dat daaronder wordt ver
staan 'de gehele Bijbel, aangeduid met een 
in brede kring gangbaar woord'. 

Cruciaallijkt ons wat Van Wissen verder 
zegt over het rapport-Van Verschuer: 'Het 
Evangelie, de Blijde Boodschap van Jezus 
Christus, inspireert, daagt uit, roept op. 
Het antwoord vanuit het politieke Ieven 
op de oproep van het Evangelie is de po
litieke overtuiging van het CDA. 'Het' 
antwoord, beter 'een' antwoord daar dit 
plaats- en tijdgebonden is en gebrekkig is 
door de beperktheid en zondigheid van 
de mens. Daarom moet volgens het rap
port deze politieke overtuiging voortdu
rend onder het gezag van het Evangelie 
worden gesteld. Deze politieke overtui
ging vormt de binding tussen de !eden van 
het CDA, met andere woorden, de cohe
rentie van het CDA wordt veroorzaakt 
door het feit dat zijn !eden mensen zijn 
die zich herkennen in dit antwoord vanuit 
het politieke !even op de oproep vanuit 
het Evangelie. 
Op deze politieke overtuiging dienen de 
!eden dan ook volgens het rapport per
soonlijk aanspreekbaar te zijn. Hiermee 
wees het rapport de vraag, die in de dis-

CHI 

cus~ 

spe( 
kan 
en 1 
han 
zich 
der: 
!edt: 
par1 
vra1 
besJ 
(nar 
In l 
wor 
nee1 
geh 
rap] 
geti 
ant' 
wor 
ken 
ven 
met: 

De 
sta2 
sch 
stul 
nen 
van 
197 
'Nit 
woe 
sch1 
eco 
zin1 
(19 
(19 
Het 
niet 
vat1 
beg 
ant' 
slaa 
peli 
zog 
het 
van 

CHR 



CHRISTEN-DEMOCRATIE 

cussie van 1975 zo'n grate rol had ge
speeld, namelijk of een niet-christen lid 
kan zijn van het CDA, als ondeugdelijk 
en principieel onaanvaardbaar van de 
hand. Volgens het rapport dient het CDA 
zich niet bevoegd te achten te vragen naar 
de persoonlijke geloofsovertuiging van zijn 
!eden. Voor zo'n vraag is een politieke 
partij naar haar aard ongeschikt. Zulke 
vragen, zo meende het rapport, dienen 
besproken te worden op een ander niveau 
(namelijk dat van de Kerk).' (blz. 443 e.v.) 
In het 'Program van Uitgangspunten' 
wordt de politieke overtuiging officieel 
neergelegd. Hierbij wordt met name voort
gebouwd op het derde onderdeel van het 
rapport 'Grondslag en politick handelen', 
getiteld 'De politieke overtuiging als 
antwoord'. Deze politieke overtuiging 
wordt gegroepeerd rand de vier volgende 
kernbegrippen: gerechtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid, solidariteit en rent
meesterschap.' 

De visie van het CDA op de rol van de 
staat in het sociaal-economische Ieven be
schrijft Van Wissen aan de hand van de 
stukken, die de laatste jaren zijn versche
nen (bladzijde 455 e.v.): 'Gerede twijfel' 
van 1974; 'Offers voor de toekomst' van 
1976; Het verkiezingsprogram 1977-1981 
'Niet bij brood aileen'; 'Gespreide verant
woordelijkheid. Een christen-democrati
sche bijdrage aan de discussie over de 
economische orde' van 1978; de verkie
zingsprograms 'Niet bij brood aileen' 
(1977-1981) en 'Om een zinvol bestaan' 
(1981-1985). 
Het Iijkt voor de lezers van dit maandblad 
niet noodzakelijk deze stukken samen te 
vatten. Slechts zij opgemerkt, dat door het 
begrip gespreide en georienteerde ver
antwoordelijkheid een onzes inziens ge
slaagde poging is gedaan de gemeenschap
pelijke intentie van het leerstuk van de 
zogenaamde souvereiniteit in eigen kring, 
het subsidiariteitsbeginsel en de gedachte 
van het rentmeesterschap te vatten. Van 
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Wissen zet dat duidelijk uiteen. 
Actueel is de stelling in het laatstgenoem
de program, dat om de problemen te kun
nen oplossen een aantal taboes doorbro
ken moeten worden en bepaalde zaken be
spreekbaar moeten worden gemaakt. 'Het 
program doelt hierbij bijvoorbeeld op het 
systeem van prijscompensatie, het beleid 
gericht op koopkrachthandhaving, het 
eigen risico in de sociale verzekering, het 
begrip 'passende arbeid' in de werkloos
heidswetgeving, maar ook het misbruik 
en het oneigenlijk gebruik van de belas
tingwetgeving, de noodzaak verstarde 
zeggenschapsverhoudingen te doorbreken 
en de relatie winst-rendement-werk.' 
(blz. 482) 

Van Wissen geeft in zijn 11 de hoofdstuk 
een gocde samenvatting en evaluatie van 
de vorige hoofdstukken. Het kan niet 
onze bedoeling zijn van deze samenvatting 
een samenvatting te geven. Slechts plaat
sen wij een paar kanttekeningen. 
De eerste is, dat Van Wissen onzes in
ziens gelijk heeft, wanneer hij zegt: 'Welis
waar is 'het Evangelie als richtsnoer voor 
het politieke handelen' grondslag voor 
het CDA (artikel 2 van de statuten), maar 
de 'politieke overtuiging, die als antwoord 
op de oproep van de Bijbel voor de poli
tiek gestalte krijgt, is het samenbindend 
element waarop ieder in het CDA aan
spreekbaar is' (artikel 3 van het Program 
van Uitgangspunten). Het is derhalve een 
politieke overtuiging, die de leden van de 
CDA samenbindt, terwijl die overtuiging 
zelfstandig is geformuleerd en niet de pre
tcntie heeit 'de' christelijke waarheid in 
de politiek te vertegenwoordigen.' (biz. 
604 e.v.) 
Wij zuilcn ons thans en op deze plaats 
niet begeven in een diepgaande discussie 
over deze grondslag. Slechts vestige•• wij 
de aandacht op de conclusies, die Van 
Wissen trekt uit de geciteerde grondslag
formulering: 'Men wordt dus in het CDA 
niet samengebonden door het Evangelie, 
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maar door een politieke overtuiging. Van 
deze politieke overtuiging is het hart niet 
het Evangelie, maar de toetsing aan (en 
de inspiratie door) het Evangelie. Wat be
tekent dit nu? Duidelijk is dat de band 
tussen Bijbel en praktische politiek zeer 
los gemaakt is. De oorsprong van de poli
tieke overtuiging ligt niet in het Evan
gelie; men wordt bij het formuleren 
slechts door het Evangelie 'gelnspireerd', 
terwijl het resultaat eraan wordt getoetst.' 
(blz. 605) 

De tweede kanttekening sluit hierbij aan. 
Van Wissen zegt: 'Persoonlijk zijn wij van 
mening dat de partij zal werken vanuit 
haar christen-democratische politieke 
overtuiging, maar dat de koppeling naar 
de grondslag weinig zal betekenen. De 
rooms-katholieken hebben een traditie 
van zo'n terugkoppeling niet. De anti
revolutionairen hebben dat wei, maar al 
hoort men de 'evangelisch-radicalen' ho
ven alles uit, er zijn ook vele ex-anti's, 
die grate bezwaren hebben tegen het al te 
veel zwaaien met 'christelijk' en 'evange
lisch'. Hetzelfde kan van veel voormalige 
christelijk-historischen worden gezegd.' 
(blz. 611) 
En dan volgt de tirade: 'Mocht deze 
exclusief-evangelische grondslag toch uit 
de verf komen, dan zal dit de bedongen 
openheid van het CDA te niet doen. Het 
is immers niet in te zien hoe een niet
christen kan worden aangesproken door 
een politieke overtuiging waarvan het hart 
gevormd wordt door de inspiratie door 
en de toetsing aan het Evangelie.' 
De laatste uitspraak lijkt ons onjuist. Zij 
is in strijd met hetgeen Van Wissen zelf 
in het voorgaande betoogt en is ook strij
dig met de ervaring van tientallen jaren in 
de christelijke vakbeweging; de band met 
het Evangelie heeft tienduizenden, die 
nooit (meer) in kerk of kluis kwamen, er 
niet van weerhouden om lid te zijn van 
de algemene, christelijke vakbeweging. 
Zij waren en zijn lid van het CNV omdat 
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zij zich bij dat verbond thuis voelden en 
voelen. Als de mensen maar weten waar 
zij aan toe zijn. 

De derde kanttekening is, dat wij enige 
moeite hebben met Van Wissen's uit
spraak: 'Trouwens de opvatting dat het 
CDA noch links noch rechts noch een 
middenpartij is, is evenmin vol te houden. 
In de Nederlandse politiek sluiten VVD 
en PvdA elkaar voor regeringssamenwer
king reeds geruime tijd uit. Een partij die 
in staat is en bereid is dan weer met de 
een en dan weer met de ander in zee te 
gaan, belandt onontkoombaar in het cen
trum. Wanneer de PvdA en VVD in de 
toekomst wel in beginsel tot samenwer
king bereid zouden zijn, zou een nieuwe 
situatie ontstaan. Wellicht zou het CDA 
een middenpartij blijven, maar een ver
schuiving naar 'rechts' achten wij dan per
soonlijk waarschijnlijker.' (biz. 607) 
Het laatste zijn wij met Van Wissen eens, 
maar overigens lijdt zijn uitspraak onzes 
inziens aan innerlijke tegenspraak. Men 
kan niet zeggen, dat het CDA 'noch links 
noch rechts noch een middenpartij is' 
als men in de volgende zin uitspreekt, dat 
een partij die in staat is en bereid is dan 
weer met de een dan weer met de ander 
in zee te gaan, 'onontkoombaar' belandt 
in het centrum. Waarom de zaken niet 
bij de naam genoemd? Theoretisch of 
- zo men wil - principieel staan CDA-ers 
evenver van het liberalisme als van het 
socialisme. Maar t6ch verbindt ons me6r 
met de socialisten dan met de liberalen. 
De socialisten hebben met ons gemeen, 
dat zij in onze maatschappij wat willen 
wijzigen ten bate van de zwaksten. Dat 
willen de liberalen ook wei, doch in veel 
mindere mate. Maar waarom kost het dan 
altijd zoveel moeite om met de socialisten 
tot overeenstemming te komen? Het ant
woord moet helaas luiden, omdat zij zich 
wei sociaal-democraten noemen, maar 
zowel binnen de eigen partij als in het 
openbaar naar buiten met de democratie 
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moeilijk overweg kunnen. Zoals de libera
len zich in de vorige eeuw het 'denkend 
dee! van de natie' achtten, zo menen vele 
socialisten thans, dat zij het 'progressieve' 
dee! van ons volk vormen. Zo noemen zij 
zich zelf ook! In een samenwerking met 
de socialisten moet men daarom wei wat 
kunnen verdragen. Er zijn echter grenzen. 
En overigens valt te bedenken, dat ook 
CDA-ers geen heilige boontjes zijn. 
Ook verkijke men zich niet op de werke
lijkheid. Ondanks de gelijkstelling van 
'Keerpunt 1972' van de PvdA en de 
'Schets van beleid' van het CDA bij de 
vorming van het kabinet-Den Uyl en on
danks de getalsverhouding van 10- 6 in 
dat kabinet, heeft het CDA op het beleid 
en in dat kabinet een invloed geoefend die 
wellicht grater was dan in het kabinet
Van Agt I. De keuze van personen en van 
portefeuilles is soms belangrijker dan ge
talsverhoudingen. 
Wij Iaten het hierbij. Onze slotsom is: 
Ondanks een enkele steek, die Van 
Wissen liet vallen, zou iedere CDA-er en 
vooral ieder die in het CDA Ieiding geeft, 
Van Wissen's boek goed moeten lezen. 
Een CDA-er, die van huis uit KVP-er is, 
zou leren, hoe de ARP-er en een CH-man 
in elkaar zitten en de protestanten zouden 
Ieren, hoe een KVP-er is gevormd. Dat 
zou het onderlinge begrip en de eenheid 
en de duidelijkheid van optreden zecr 
bevorderen. 
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Daarom is de recensie, die in 'Trouw' van 
18 mei 1982 over Van Wissen's boek 
stond, onjuist. In die recensie werd be
weerd, dat Van Wissen er beter aan zou 
hebben gedaan te onderzoeken, waarom 
de verantwoordelijke christen-democra
tische politici het zover hebben laten ko
men dat uiteindelijk in brede Iagen van de 
bevolking een 'profiteursmentaliteit' is 
ontstaan, dan zijn proefschrift te vullen 
met een beschrijving van beginselen, die 
allang bekend zijn. Die recensist is een 
begenadigd man, dat hij 'allang bekend is' 
met de ontwikkeling van de beginselen in 
KVP, ARP, CHU en CDA. De schrijver 
van deze bespreking schaamt zich echter 
niet te bekennen, dat hij van Van Wissen's 
beschrijving van deze ontwikkeling veel 
opgestoken heeft. Hij acht het voorts niet 
uitgesloten, dat ook anderen van Van 
Wissen's uiteenzetting het een en ander 
kunnen Ieren. Tenslotte is hij van mening, 
dat de ontwikkeling naar een 'verzorgings
staat' inderdaad - zoals Van Wissen zegt
'haast een autonoom verloop' heeft gehad. 
Belangrijker dan de vraag hoe het zover 
is gekomen, lijkt wat er thans in concreto 
gebeuren moet. Maar daarover zwijgt ook 
de recensist in 'Trouw'. 


