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CHRISTEN-DEMOCRATIE 3 

door dr. H. N. Ridderbos 

dr. H. N. Ridderhos ( 1909) is emeritus hoogleraar van 
de Fheolof.{ische Hogeschool te Kampen. Hij was lange 
tijd rcdacteur van het Gereformeerd W eekhlad. 

In het spanningsveld van geloof 
en politiek 
Een artikel te schrijven over het CDA, in het eerste nummer van dit blad, zou ik uit 
mijzelf nooit ondernomen hebben. Daarvoor is de zaak mij nog gecompliceerd genoeg. 
lk behoor niet tot de kat-uit-de-boom-kijkers. Tk doe er zeer bepaald wei aan mee . 
Maar nog niet z6 bekoord, dat ik er uit mijzelf nodig een verhaal over moet houden. 
Maar als de redactie tegen mij zegt: ,Maar hoe ervaar je het dan wel?", nu, waarom 
zou ik die impressie niet willen geven? Er zijn in ieder geval in deze hele ontwikkeling 
sommige gezichtspunten, waarover ik wei iets kwijt wil. 

Hct ,wonder" 
Mijn eerste impressie was en is die van 
een zekere verbazing, deels ook van be
wondering over het blijkbaar niet te 
stuiten ontstaan van het CDA. Dater 
jarcn overhecn gegaan zijn alvorens de 
dcstijds geuite kreet: ,Samen uit, samen 
thuis" thans tot een geconsolideerd resul
taat heeft geleid, doet hieraan niet af. 
Want aldie jaren door heeft het ontstaan 
van het CDA ook onder vuur gelegen: 
van zijn regelrechte tegenstanders, die 
juist bezig warcn de ondergang van de 
christelijke politieke partijen te voorspel
Icn, en de buit reeds onder elkaar te ver
de! en; maar ook van meer geestverwante 
zijdcn, die van het verdwijnen van eigen 
partij teveel gezichtsverlies, van het ont-
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staan van een grote christelijke volkspartij 
teveel vervaging van de C en te weinig 
,evangelische radicaliteit" (zoals men 
zegt) duchtten. Deze tegenstroom, niet 
weinig aangewakkerd door het overgrote 
deel van de persorganen, heeft echter de 
gang van het CDA niet kunnen stuiten. 
Eigenlijk kan men zeggen, dat het kind al 
geboren was, eer de vroedvrouwen er op 
bedacht waren. Het hoeft ook helemaal 
niet in de couveuse, maakt aile indruk van 
levensvatbaar en een blijver(tje) te zijn. 
Ondanks aile, toch niet te onderschatten 
distantie, scepsis, spijt, onverholen afkeer, 
die ook zeer na-verwante familieleden aan 
de dag leggen. 

Dat is voor mijn besef het onverwachte, 
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wonderlijke (met prof. Steenkamp), mira
culeuze (met de NRC) van het CDA. Het 
heeft zich als een niet te stuiten politieke 
werkelijkheid geponeerd, zelfs toen zijn 
geloofsbrieven volgens het oordeel van de 
deskundigen, nog lang niet ,in het net" 
geschreven waren. 

Waar vandaan? 
Je vraagt dan: waar komt dat vandaan? 
Sommigen praten er erg idealiserend, 
anderen erg denigrerend over. Mijn im
pressie (wederom) is, dat voor geen van 
beide reden is. Het eerste gebeurt als men 
het CDA een vrucht van oecumenisch 
denken noemt, zoals dat bijv. in Neder
land ook in de Raad van Kerken gestalte 
begint te krijgen. Daar mag iets van waar 
zijn, maar het is dan toch in beide geval
len niet dezelfde oecumeniciteit. Het 
merkwaardige is n.l., dat velen die in de 
kerk zeer ruim oecumenisch denken, 
tegenover het CDA een vee! minder ruim
hartig standpunt innemen, voor eenheid 
in de politick althans veel radicalere 
criteria stellen dan in de kerk. Omgekeerd 
denken vele voorstanders van het CDA 
er niet over om uit deze politieke ,oecu
meniciteit" ook kerkelijke consequenties 
te trekken. Tegenstanders van het CDA 
voeren daarom als argument aan, dat het 
CDA een verwijdering met de kerken 
teweeg zou brengen, gezien ook het feit 
dat het kennelijk niet altijd op de politieke 
koers van de Raad van Kerken ligt. Per
soonlijk heb ik over die verwijdering min
der zorg, omdat voor mijn besef het CDA 
in de kerken een zeer brede basis heeft, 
misschien wei breder dan de Raad van 
Kerken. In deze gedachtengang zou je het 
CDA juist een samenbindende factor in 
de kerkelijke verhoudingen kunnen noe
men. 

Toch zal men de fusie van de drie christe
lijke partijen uit andere motieven moeten 
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verklaren. Zij, die voor het eerst de leus: 
,samen uit, samen thuis" uitgaven, waren, 
als ik ze goed bekijk, v66r alles politieke 
pragmatici, die bij de algemene schaalver
groting van de politieke vraagstukken en 
verhoudingen, en bij het afbrokkelen van 
de confessionele partijen het gescheiden 
optrekken van de drie niet Ianger zinvol 
en opportuun vonden. Toch zouden zij 
metal hun politick beleid het met die 
fusie niet ver gebracht hebben, als de tijd, 
dat wil zeggen, het volk, dat die ene partij 
moest dragen, er niet rijp voor geweest 
was. En dat was op de een of andere (voor 
Nederland) wonderbaarlijke wijze het ge
val. Het sloeg zelfs bij ,de voet" veel 
meer aan dan bij ,de top" en daarom was 
het ook niet te keren. 

Sommigen, die dit met lede ogen aanzien, 
willen daar weer uit afleiden, dat met 
name bij de achterban de politieke kleur
loosheid zo groot is geworden, dat men 
daar op grate schaal bereid was eigen 
traditionele ,identiteiten" op een hoop te 
werpen om op deze wijze eigen gemeen
schappelijke verworvenheden beter veilig 
te kunnen stellen. Zo lees ik in het dag
blad Trouw van 11 oktober j.l. (de dag 
van de oprichting van het CDA): ,het 
CDA moet het niet hebben van ,evange
lisch-radicalen", of van naar ,Bijbelse 
gerechtigheid" hongerende activisten. 
Nee, de ruggegraat van het CDA is de 
nieuwe burgerij, die opbloeit in de knusse, 
naoorlogse woonwijken, vol keurige rij
tjeshuizen met een doorzonkamer" etc. 
etc. ,De kneuterige Nederlandse versie 
van de Amerikaanse ,suburb"." 

Men is, wanneer men zoiets leest, uiter
aard geneigd te vragen in wat voor be
huizing al die ,evangelische radical en", 
over wie Trouw het hier heeft, wonen. 
Voor zover ik ze in mijn omgeving kan 
onderscheiden, verblijven zij ook niet in 
krotten, maar wonen ze met de niet-
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radicalen keurig op hetzelfde rijtje. Ik 
denk daarom, dat de man, die zoiets 
schrijft, met zijn kennis van Amerika nag 
niet vee! inzicht heeft verworven in de 
,rank and file" van het Nederlandse 
CDA. Het is stellig waar, dat men dezen 
in de politick niet allen als ,evangelisch 
radicalcn'' kan aanduiden, maar dat was 
vroeger, toen ze zich als de kleine luijden 
met minder woongenot tevreden moesten 
stellen, niet anders. De man, die in Neder
land misschien als de meest geprofileerde 
christelijke politieke opiniemaker bekend 
staat, dr. A. Kuyper, de oprichter van de 
AR-partij, heeft altijd de grootste terug
houdendheid betracht bij het spreken van 
,christelijke" politick, laat staan van 
,.radicaal-evangelische". 1 

Daarvoor was hij teveel afkerig van do
perse tendenzen en wist hij vee! te goed 
hoe moeilijk het evangelic zich in politie
ke termen laat vertalen. 
Tach is er in de laatste eeuw nauwelijks 
iemand in Nederland geweest, die zijn 
volgelingen zo heeft ingepeperd (want het 
ging niet altijd op zo'n zachtzinnige 
marrier), dat politick bedrijven geen !outer 
burgerlijk-seculaire, laat staan opportu
nistische bezigheid voor hen mocht zijn. 
Merkt men daarom (terecht) op, dat niet 
allen die het CDA aanhangen, het evan
gelic in de politick radicaal menen te 
kunnen realiseren, dan moet men niet al 
te spoedig klaar staan met zijn puur mate
rialistische maatschappijkritiek. Lag de 
,ruggegraat" van het CDA enkel in het 
bewonen van knusse huisjes en nette 
straatjes, dan was er toch aan een CDA 
geen enkele behoefte! Men kan daarvoor 
in de Nederlandse politick zowellinks als 
rechts als in het midden te kust en te keur 
terecht. Wordt er dan nochtans door de 
achterban zoveel wind in de zeilen van 
cen nieuw te vormen CDA geblazen dan 
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moet er nag wei iets anders aan de hand 
zijn; volgens mijn impressie: ten eerste 
dater in het Nederlandse volk nog steeds, 
dat is: ondanks het voortgaande proces 
van secularisatie en verlies aan geestelijke 
identiteit, een belangrijke stroming is, die 
in het christelijk geloof een sterk en bin
dend politick grondmotief vindt, en er 
ook aan blijft hechten als basis voor poli
tieke partijvorming. Ten tweede:- en dat 
is het nieuwe- dat zij aan de historische 
scheidslijnen van de oude partijen niet 
meer een zodanige relevantie toekent, dat 
men om die reden nog Ianger gescheiden 
zou moeten optrekken. Of zij in dat alles 
het gelijk aan haar kant heeft en of met 
name het ten tweede aan het ten eerste 
geen afbreuk zal doen, valt nader te be
zicn. Maar men kan, uit wat voor tegen
zin, achterdocht of spijt ook, de achterban 
die het CDA geboren deed worden, niet 
te gemakkelijk allerlei karakterloosheid 
verwijten, zonder zichzelf buiten de reali
teit te stellen. 

Een wijs besluit? 
Een andere zaak is uiteraard of deze 
krachtige drang om in het CDA tot een 
partij te komen, en de daarvoor noodza
kelijke opheffing van de oude kaders, in 
de praktijk zullen blijken een wijs beleid 
te zijn geweest. Hoe positief men de inten
ties ook wil beoordelen, ,samen thuis" is 
nogal wat ingrijpender, Ievert meestal ook 
meer problemen op dan ,samen uit". Wat 
vroeger KVP, CHU en ARP heette en 
was, vloeit niet zomaar in die ene bed
ding, die nu CDA heet en goeddeels nog 
moet worden. Niet aileen gaat de bijzon
dere en vertrouwde band, die men vroeger 
had aan zijn ,eigen" partij niet automa
tisch over op de nieuwe, maar er heeft 
ook inhoudelijk een verandering plaats. 

1 Vcrgelijk het zcer instructieve opstel over ,Abraham Kuyper over Christelijke politick" van 
W. Speelman in In rapport met de tijd. 100 jaar theologie aan de Vrije Universiteit, 1880-1980, 
Kampen, 1980, pagina 167 e.v. 
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Het nieuwe heeft nog niet het duidelijke 
,gezicht" van het oude, kan dat ook niet 
hebben, want de ,gezichten" van de drie 
oude partijen waren niet gelijk. Moet dit 
niet tot gezichtsverlies leiden, in de zin 
van identiteitsvervaging? Voor mijn besef 
is dit gevaar zeker niet denkbeeldig. Want 
wat moet zich niet allemaal in die nieuwe 
behuizing thuis gaan voelen? Ik geef maar 
weer mijn eigen impressie. 

De ARP, in welke in dit opzicht tegen de 
fusie de meeste bezwaren leefden (blij
kens de stemmingen over de opheffing), 
heeft zich van de drie vanouds wellicht 
het meest geprofileerd-,christelijk" opge
steld, niet zelden zelfs strijdlustig, an tithe
tisch en hecht georganiseerd. Haar uit
gangspunt lag daarbij in de politieke be
lijdenis van de souvereiniteit van God, 
een beginsel antithetisch aan het ,revolu
tionaire" van de volkssouvereiniteit. Op 
allerlei wijzen is getracht in de praktische 
politiek aan dit algemene beginsel invul
ling en uitvoering te geven, onder meer 
door de leer van ,de souvereiniteit in 
eigen kring". Dit alles was als typisch 
christelijke politiek echter lang niet altijd 
duidelijk herkenbaar en langzamerhand 
ziet men dan ook het oude kasteel van de 
beginselen verlaten en worden er po
gingen gedaan om tot een meer directe 
aansluiting te komen aan wat nu niet 
meer bij voorkeur het Woord Gods, maar 
,het evangelie" genoemd wordt. Er wordt 
dan minder geredeneerd vanuit de taak 
van de overheid, maar meer direct een 
beroep gedaan op uitspraken van Jezus, 
waarin de liefde en de gerechtigheid op 
een radicale wijze worden uitgelegd, als 
in de bergrede, de gerichtsrede over ,deze 
mijne minste broeders" etc. Duidelijk een 
kentering dus, maar opnieuw een poging 
om ,het christelijke" in de politiek con
creet gestalte te geven, zij het dat anderen 
bij deze directe verbinding van evangelie 
en politiek ernstig voorbehoud maken. 
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Het is deze, in aanmerkelijke beweging 
zijnde en haar eigen evenwicht zeker nog 
niet gevonden hebbende partij, die het 
CDA ,thuis" krijgt. Een partner, waaraan 
het, naar mijn impressie, in meer dan een 
opzicht ,plezier" kan beleven! 

Niet alsof het bij die andere partners nu 
juist zoveel anders zou liggen. Ik heb 
daar wel niet zoveel ervaring mee als met 
de ARP en moet dus voorzichtig zijn. Van 
de overgang van de CHU naar het CDA 
verwachten velen weinig spectaculairs, 
vooral ook omdat de CHU vanouds het 
,christelijke"' meer dan in beginselen en 
strijdbaarheid, vooral in het bewaren en 
verdedigen van het, voor haar onopgeef
bare, historisch-reformatorische erfgoed 
gezien heeft. Dat zou op grote stabiliteit 
kunnen wijzen. Anderzijds was de CHU 
in het verleden vee! minder tot toenade
ring tot de katholieken geneigd dan haar 
AR-broeders; ook vee! afstandelijker te
genover die laatsten (waarin oude kerke
lijke en andere ervaringen zeker een rol 
gespeeld hebben) dan deze laatsten-
die, goed Kuyperiaans, kerk en politiek 
altijd scherp gescheiden hielden - tegen
over haar. Als er dan ook een bewijs is, 
dater in de christelijke politiek toch wei 
beweging zit, dan is het voor mijn besef 
in de krachtige en onbewimpelde mede
werking van de CHU om het CDA op de 
been te krijgen met achterlating van 
allerlei oude particularismen en met een 
duidelijk nieuwe concentratie op wat zij 
- heel wat minder zwaar tillend dan vele 
antirevolutionairen- als een nieuwe 
kans en een nieuwe weg ziet voor de 
christelijke politiek in Nederland. 

En deze heiden dan tesamen met ,de 
Katholieken", of liever met diegenen on
der dezen, die voor een christelijke poli
tieke partij zijn blijven kiezen, toen het 
lang onaangetaste katholieke gebouw 
uiteen viel. 
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Naar mijn impressie daarom ook een 
partner die op een duidelijk keerpunt in 
zijn geschiedenis is komen te staan, waar 
bet vanzelfsprekende oude verband heeft 
moeten plaatsmaken voor een vee! meer 
persoonlijke keuze en bet christelijke niet 
meer door de kerkelijke hierarchie in 
pacbt gebouden en beheerd wordt, maar 
veeleer een volstrekt zelfstandige uitdruk
king zoekt in de politiek. Dat verdraagt 
zicb niet meer met oude natuur-en-gena
de-scbema's, dat vergt een veel meer 
direct op de wereld betrokken spirituali
teit, ook a! is een katholiek vanouds 
buiten bet domein van de kerk minder 
geneigd tot confessionele explicietheid 
dan zijn broeders uit de reformatie en al 
beeft bij duidelijk meer moeite dan zij, 
op de nogal protestants ingerichte politie
ke toogdagen (van bet CDA) psalmen 
van David te zingen en nog wei op de 
melodieen van bet oude Geneve! 

Zal zich dit alles nu, als de eerste liefde 
weer wat bekoeld is, tot een nieuwe een
beid kunnen voegen en dat met een dui
delijk ,gezicht"? Mijn impressie is dat dit 
minder afbankelijk is van liturgische 
oefeningen, maar v66r ailes van de inten
siteit waarmee men gemeenschappelijk 
worstelt met de vraag hoe men in de weer
barstige en psalmloze werkelijkheid 
waarin wij Ieven, nationaal en internatio
naal, op de wijze en met de mid de/en van 
de politiek er toe kan bijdragen om het 
Ieven van de mensen Iichter, vrijer, eerlij
ker en draaglijker te maken. Daarbij komt 
bet er niet in de eerste plaats op aan door 
wie bet gebeurt, maar of het gebeurt; niet 
of men bistorisch, sociologisch en confes
sioneel precies dezelfde taal spreekt, maar 
of men voldoende gegrepen is door de 
geweldige uitdaging die zo gezien in de 
politiek gelegen is. Dat is, als men het ook 
een keer idealistisch mag steilen, de wijd
heid en de grootsheid van de echte poli
tieke doelstelling. 
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Maar zo goed er een doel is, dat de poli
tick moet inspireren, zo zeker ook moet 
er een voedingsbodem zijn, een door bet 
geloof gerichte en genormeerde kijk op 
de mens, de wereld, de toekomst. Zander 
geloof vaart niemand wei, zegt Kuitert 
(terecht). Maar bet komt er ook op aan 
en bet maakt wei verschil- zegt hij 66k! 
- welk geloof. 
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Oat is voor de christenen bet christelijk 
geloof, gedragen door de christelijke ge
meenschap. Het vraagt daarom in de poli
tick naar de aard van de politiek, als bet 
even kan ook een christelijke partij. Wie 
daarbij niet denkt aan een elitair gezel
schap van enkele gelijkgezinden, maar 
aan bet organiseren en bet bewerktuigen 
van een zo groot mogelijk dee! van de 
christelijke gemeenschap, zal altijd voor 
bet vraagstuk van de eenheid in de veel
heid en van de veelheid in de eenheid 
staan. Wil men anders, dan komt aan bet 
desintegratieproces geen einde, zoals de 
praktijk van iedere dag in kerkelijk en 
politiek Nederland bewijst. Toch zal bet 
er voor bet CDA op aankomen, dat de 
eenheid in deze pluriformiteit niet ten 
onder gaat of onherkenbaar wordt. En dat 
zal aileen kunnen wanneer haar als 
,christelijk democratisch" uitgegeven 
appel haar niet aileen blijft onderscheiden 
van een regelrechte belangenpartij, maar 
bovenal blijkt in haar eensgezinde bereid
heid de uitdaging te aanvaarden die uit de 
wanorde, de nood en bet onrecht in de 
wereld tot de politiek uitgaat; want daarin 
aileen ligt, hoe bescheiden men zich ook 
wil opstellen, niet aileen de intentie, maar 
ook de rechtvaardiging van haar bestaan. 

Het ,eigen gezicht" 
Toch zal bet CDA bet- om zo te zeggen 
- met haar ,eigen gezicht" altijd moei
lijk houden, niet aileen intern, vanwege 
haar plurale samenstelling, maar ook in 
bet krachtenveld van heel de Nederlandse 



DR. H. N. RIDDERBOS 
CHRISTEN-DEMOCRATIE 

politiek. Die moeilijkheid ligt in het be
grip van een christelijke politick zelf opge
sloten. In zekere zin kan men stellen, dat 
andere partijen, die vanuit een bepaalde 
politieke ideologic opereren als bet socia
lisme of bet liberalisme of, meer pragma
tisch, zich op een aantal concrete doel
stellingen verenigen, bet met ,hun ge
zicht" gemakkelijker hebben dan een 
partij, die in bet christelijk geloof, bet 
evangelic (of hoe men bet omschrijven 
wil) haar bepalend uitgangspunt zoekt. 
Want bet geloof in bet evangelie is
ondanks aile materialistische exegese
niet typisch politick en heeft nog vee! 
minder de opdracht of bet uitzicht mee
gekregen om via de politiek de wereld 
christelijk te beheersen. Het evangelic 
spreekt wei voortdurend in termen van 
een ,Koninkrijk", dat ook niet slechts 
toekomstig of ,hemels" is, doch dat zich 
als een geestelijke realiteit in de harten 
en de samenleving der mensen wil doen 
gelden. Maar de aard en de middelen van 
dat rijk zijn anders dan die van een 
politieke overheid. En men kan evenmin 
bet rijk van Christus met de machtsmid
delen van de wereldlijke overheid realise
ren als dat men van deze laatste eisen kan 
volgens de wet en de ,logica" van bet 
koninkrijk van Christus te regeren, hoe 
dikwijls dit ook- met negatieve gevol
gen- beproefd en bepleit is. 

Dit voorop te stellen betekent geen uit
wijken naar een ,twee-rijken-leer" die 
bet ambt van de overheid en bet rijk van 
Christus als twee van elkaar geheel ge
scheiden gebieden naast of, in bepaalde 
omstandigheden, zelfs tegenover elkaar 
stelt, ieder met een eigen invloedssfeer. 
Want dan valt er van een politiek CDA 
niet meer te spreken. Het betekent echter 
wei, dat men ook binnen een christelijke 
levensbeschouwing altijd de eigen aard en 
de grenzen van wat de overheid kan en 
mag doen scherp in het oog moet vatten. 
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Dat brengt met zich mee dat hetgeen een Mo 
christelijke partij, i.e. bet CDA in de we 
politiek voorstaat, in vele opzichten paral- als 
lei kan lopen of zal samenvallen met wat ket 
andere partijen (a! dan niet vanuit hun ch1 
politieke filosofie) beogen. Want bet ambt ge~ 

van de overheid is geen christelijke instel- ste 
ling en een christelijke politieke partij do' 
mag daarom niet (,theocratisch") via de sd 
overheidsmacht haar christelijke inzichten be1 
aan haar medeburgers opleggen. Zij kan m2 

er zelfs tot op zekere hoogte toe genoopt va1 
worden in de wet te regelen (niet sanctio- dm 
neren!) wat zij voor zich als in strijd met gel 
de wil van God verwerpt. Regelingen W< 
inzake echtscheiding, prostitutie, abortus hei 
zijn daarvan sprekende voorbeelden. Het he1 
evangelic zelf spreekt in dit verband van da~ 
,de hardheid van de harten" waarmee de qu 
overheid rekening moet houden en de no 
kerkvader Augustinus had daarvoor de ev<: 
kernachtige kwalificatie ,limes non fomes ,Vi 

peccati", wat men enigszins vrij kan ver- ore; 
talen door ,limitering van bet kwaad, toE 
maar geen vrijbrief". sja 

wa 
Daarnaast is ook niet minder waar, dat ge1 
de heilzame betekenis van een rechtsbe- eer1 
deling, die chaos en willekeur weerstaat, en • 
die bet recht bestelt voor de verdrukten, da: 
bet schild opheft boven de zwakken, en diel 
voorwaarden schept voor een vrije Ievens- ov1 
ontplooiing etc. etc., niet aileen wordt vol 
voorgestaan door wie zich op een bewust bel 
christelijk standpunt stellen, maar ook zic 
ver daarbuiten. Dat alles maakt, zolang ha\ 
de grondnoties van gerechtigheid en vrij- stel 
heid en de dienende betekenis van de vm 
overheidsmacht niet worden aangepast, pa\ 
politieke samenwerking op brede basis vm 
mogelijk, wettigt compromissen, wijst 66k am 
een principiele oppositie haar grenzen in get: 
de loyaliteit, kortom maakt dat iedere tie. 
partij, christelijk of niet christelijk, zich get 
verantwoordelijk moet weten voor de He 
natie en niet slechts voor de belangen of Plll 
inzichten van haar eigen volgelingen. eer 
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DR. H. N. RIDDERBOS 
CHRISTEN-DEMOCRATIE 

Maar de hand tussen religie en politick 
wordt hierdoor niet opgeheven, noch ook 
als ,Privat-sache" aan het oog onttrok
ken. Want de overheid zelf moge geen 
christelijke instelling zijn en haar taak om 
gerechtigheid, vrede, welzijn etc. te be
stellen zeker niet enkel een christelijke 
doelstelling, het maakt wei een groat ver
schil of men deze- op zich abstracte
begrippen invult op grand van een op het 
marxisme georienteerd socialisme dan wei 
van een personalistisch vrijheidsbeginsel, 
dan wei van de prioriteiten die het evan
gelic voor de menselijke samenleving stelt. 
Want al zicn allen de taak van de over
heid in de handhaving van recht en vrede, 
het maakt wederom groat verschil of men 
daaronder de hand having van de status 
quo en van hetgeen ieder het zijne kan 
noemen verstaat, dan wei de kritische 
evaluatie daarvan; en of men onder 
,.vrede" slechts de afwezigheid van wan
orde en onveiligheid verstaat dan wel een 
toestand van welbevinden, die de bijbel 
sjaloom noemt. En verder, of de voor
waarden voor vrede en welzijn v66r alles 
gezocht worden in materiele factoren, in 
ecn steeds verder opgevoerde economic 
en techniek, dan wei in de beteugeling 
daarvan. En hetzelfde geldt van de kijk 
die men op het gezag en de macht van de 
overheid heeft: als uitdrukking van een 
volkswil, waarvan men de grenzen naar 
believen kan uitzetten en de meerderheid 
zich kan bedienen om zoveel mogelijk 
haar maatschappelijke inzichten en doel
stcllingcn te realiseren, dan wei als een 
van oorsprong hoger gezag, dat juist de 
partijdige suprematie moet beteugelen en 
voor alles bescherming moet verschaffen 
aan degencn, die zich vanwege hun klein 
getal, hun zwakke maatschappelijke posi
tie, hun anders-zijn niet kunnen Iaten 
gelden. 
Het is vanuit deze en dergelijke gezichts
punten niet moeilijk aan te tonen dater 
ccn onafwijsbaar verband bestaat tussen 
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de christelijke religie en de politick. Het 
is ook daarom, dat de (door anderen) veel 
ondernomen poging om het eigene van 
ecn christelijke partij te herleiden tot de 
koers die andere partijen bezeilen 
(,links", ,rechts" of ,in het midden" 
daarvan) als een miskenning van haar 
eigen, normatief beginsel moet worden 
afgewezen. Het ,eigen gezicht" van een 
christelijke partij behoeft daarom niet te 
bestaan in het opzienbarende of extreme 
van haar optreden (zo min als een regel
matig gelaat minder eigenheid zou ver
tonen dan een, dat opvalt bijv. door een 
grate mond of een hoog ingeplante neus) 
maar in de mate waarin zij hinnen het 
kader van politiek denken en handel en 
het zout, het zuurdeeg van het evangelic 
ingang kan verschaffen. Het kan zijn dat 
de weerstand daartegen zo groat is, dat 
het zout zijn werking niet kan doen. Er 
zijn tijden geweest dat dit zo sterk het 
geval was dat er voor de christelijke ge
meente geen plaats meer was in de poli
tick, en die tijden kunnen terugkeren. 
Maar nog meer voorbeelden geeft de ge
schiedenis van het krachteloos worden 
van het zout zelf. Maar dan moet men 
het grote woord van het christelijk appel 
niet meer in de mond nemen. ,Het deugt 
nergens toe, dan om weggeworpen en 
door de men sen vertreden te worden". 

De onophefbare spanning 
Hier ligt uiteraard, speciaal ook voor het 
CDA, het eigenlijke kritische punt. Hier 
ligt tegelijk ook de spanning, de onrust, 
die men niet aileen niet kan, maar ook 
niet mag ontlopen, omdat deze in hetgeen 
men ,christelijke politick" noemt, als het 
ware ingebakken zitten. 

Enerzijds is het zout, het zuurdeeg, waar
van het evangelic spreekt, oneindig meer 
dan zich in de politick, d.w.z. in de rechts
orde die de overheid stelt ( desnoods met 
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geweld) laat verwerkelijken. Anderzijds 
laat het evangelie, als men het eenmaal 
goed gehoord heeft, zich nergens tot 
zwijgen brengen, nergens buiten spel 
zetten. 

Daarbij dreigt- zoals ook thans tel kens 
blijkt - altijd het gevaar dat men deze 
spanning op een oneigenlijke wijze opheft, 
n.l. of door ,in het geloof te vluchten" 
met achterlating van de politick of omge
keerd door ailes zo ,politiek te maken" 
dat de evangelische druk geheel wegvalt. 

Het eerste ziet men, naar mijn mening, bij 
de (vooral in Nederland) zich telkens weer 
apart opsteilende ,reformatorische", 
,evangelische", ,katholieke", ,radicaal
christelijke" splinterpartijen, die, met hoe
vee! ernst, moed en zelfbewustheid zij de 
idee van een christelijke politiek menen 
te moeten aanscherpen en radicalisercn. 
toch aileen kunnen bestaan omdat ze zich 
politiek nooit waar behoeven te rna ken. 
Dezelfde neiging kan men bijvoorbeeld 
ook merken bij degenen, die het CDA ver
loochening of verwatering ran haar begin
sel verwijten door mee te doen aan een 
regeling van de abortus, in plaats van deze 
radicaal te (helpen) verbieden. 

Enigszins anders (maar niet beter!) ligt 
het met het bezwaar dat het CDA niet als 
een man de voorgestelde economische 
boycot tegcn Zuid-Afrika door Nederland 
heeft gesteund; een maatregel die welis
waar, zolang zij door Nederland aileen 
wordt ondernomen geen cnkel econo
misch of positief politick effect zou heb
ben, Nederland daarom ook niets zou 
kosten, maar als getuigenis van solidariteit 
met de zwarte bevolking van Zuid-Afrika 
toch op zijn minst wei de steun van het 
CDA had moeten ontvangen. Zo zegt 
men. 
M.i. een onzakelijke vermenging van 
christelijkheid en politiek. Oat er van die 
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solidariteit getuigd moet worden, vroeg 
en laat, tijdig en ontijdig, staat voor mij 
vast. Ook dat de Nederlandse regering 
aile politieke en economische (boycot)
stappen moet ondernemen die kunnen 
helpen om aan het onrecht, dat aan de 
zwarten in Zuid-Afrika begaan wordt, 
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een eind te maken. Maar dat van een 
regering geeist zou moeten worden enkel 
bij wijze van getuigenis politick een slag 
in de Iucht te doen, lijkt mij niet aileen 
niet in het belang van de zwarte bevolking 
van Zuid-Afrika, maar ook zodanig in 
strijd met het aanzien van de politick, dat 
men er vooral niet een test-case van 
,evangelische politick" van moet maken. 
En getuigen en het oefenen van politieke 
gerechtigheid zal op een andere manier 
moeten geschieden. 

Uiteraard is dit slechts een zijde van de 
zaak en het CDA kan zich steilig niet aile 
kritiek, die haar een tekort aan evangeli
sche of christelijke consequentie verwijt 
(bijv. van de zijde van de zgn. NBBA
beweging) op deze wijze van het lijf hou
den. Men kan, om de spanning tussen 
geloof en politick te ontgaan, ook op de 
vlucht gaan in de politick (,omdat poli
tick nu eenmaal politick is"). Daarom zal 
een christelijke politieke partij m.i. zeer 
oplettend moeten luisteren als anderen, 
die tot oordelen bevoegd zijn (vriend of 
vijand) haar verwijten dat het zout bij 
haar smakeloos is geworden en dat zij de 
druk van het evangelic op de politick al 
te zeer zou hebben verminderd of zelfs 
buiten werking gesteld. 

Toen ik dezer dagen omzag naar litera
tum die mij voor dit opstel wat op de 
goede weg zou kunnen helpen, viel mij 
een geschrift uit 1971 van de AR-Partij
stichting in handen, waarin referaten van 
prof. Rothuizen en prof. Goudzwaard zijn 
opgenomen over het onderwerp: ,Het 
christelijke in de politick". 
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DR. H. N. RIDDERBOS 
CHRISTEN-DEMOCRATIE 

Rothuizen betoogt daarin dat christelijke 
politiek op een gegeven moment verras
sende politiek zou moeten zijn- of ze zal 
niet zijn. En hij beroept zich daarvoor op 
degenen die zeggen dat ons al jaren en 
jaren de resultaten van christelijke poli
tiek als bijzonder veelbelovend zijn ge
presenteerd, maar vragen: wat is ervan 
tcrecht gekomen? 
En Goudzwaard pakt de zaak nog con
creter en inhoudelijker aan. Zijn stelling 
is, dat de eerste vraag niet is of wij ja dan 
nee een bepaalde partij-formatie of 
-combinatie willen, maar welke strategie, 
welk politiek beleid ons op lange termijn 
voor ogen staat en die hij dan- in 1971 
- aldus concretiseert: welke plaats zijn 
wij nu eigenlijk van plan te geven aan de 
uitbouw van economie, techniek en we
tcnschap in de toekomst van onze samen
leving. 

Het is bekend dat deze beide woordvoer
ders in de ARP van toen (1971) zich 
thans van het CDA hebben gedistantieerd. 
Blijkbaar omdat het CDA niet voldoet 
aan hetgeen hun toen reeds als christe
lijke criteria voor een nieuwe partijfor
matie voor ogen stond. En zeker ook, 
omdat de tijd intussen niet heeft stilge
staan en met name ook het tegengaan van 
de kernbewapening- vee! meer dan 
tocn!- in dit opzicht hoge kritische 
actualiteit heeft verkregen. 

Hoe men nu voorts over zaken als deze 
den ken moge- ik voor mij heb meer hou
vast aan de benadering van Goudzwaard 
dan aan die van Rothuizen - zeker is, 
dat deze zaken zowel op politiek als het 
gcloof (het evangelie, de christelijke 
ethiek) op een voor beide zeer aangelegen 
wijze raken. Stellig is hier niet van een 
dcnkbeeldig, maar van een echt span
ningsveld sprake, waaruit men noch naar 
de cne noch naar de andere kant weg
vluchten kan, zonder zich aan de verant-
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woordelijkheid voor het geheel (geloof 
en politiek, vice versa) te onttrekken. 
Toch zal men, zolang men politieke ver
antwoordelijkheid wil dragen, voor poli
tieke vraagstukken ook een politieke op
lossing moet bieden. Men kan, als het in 
de wereldlijke politiek vastloopt, zoals 
bijv. in de nucleaire bewapening, niet een
voudig overstappen op de ,logica" van 
het andere Rijk, want in die logica komen 
de zgn. ,conventionele" (!) wapens even
min voor als de nucleaire. Men zal dan 
eerder met deze logica moeten beginnen 
en wellicht moeten afzien van iedere ge
wapende weerstand op het niveau van de 
internationale politiek. Dit laatste is niet 
bedoeld als een argument uit het onge
rijmde. 

Mensen, die terwille van hun conscientie 
bereid zijn voor zich aile consequenties 
van dit standpunt te aanvaarden, verdie
nen respect. Maar het betekent wei, dat 
zij de politieke strijd tegen de bewape
ningswedloop en voor de internationale 
ontspanning aan anderen overlaten. Dat 
dit thans (reeds) het ,Gebot der Stunde" 
zou zijn, is daarom voor de meeste chris
tenen moeilijk te geloven. Anderen, als 
bijv. het IKV, zijn daarom van mening, 
dat via de politiek zelf een ethisch ,expe
riment" te beproeven zou zijn, n.l. om 
door gedeeltelijke eenzijdige ontwapening 
het vertrouwen van zijn tegenstander te 
winnen (en als het niet lukt eventueel de 
zaak terug te draaien). Het is geen wonder 
dat het daarvoor vee! bijval vindt, want 
wie zou niet elk middel willen aangrijpen 
dat kan bijdragen tot de afwending van de 
onoverzienbare gevaren die de wereld in 
dit opzicht bedreigen. Toch zal men die 
middelen wei op hun politieke waarde 
moeten toetsen, en wanneer anderen dit 
IKV -,experiment" - m.i. terecht
onbruikbaar of zelfs gevaarlijk achten 
tegenover de logica van een totalitaire 
macht, zal men hun daarom nog niet een 
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gebrek aan ethische verantwoordelijkheid 
mogen verwijten. Maar wei is er nauwe
lijks een zaak te bedenken, waarin de 
( onophefbare) spanning tussen geloof en 
politiek zo hoog oploopt en voor ons be
sef zo problematisch kan worden als juist 
in dit geval; daarom ook nauwelijks een 
zaak waarin wij minder het recht hebben 
het christelijke gelijk voor onszelf op te 
eisen en aan anderen te ontzeggen dan 
hier. 

Niet minder belangrijk is in dit verband 
het (boven gereleveerde) door prof. 
Goudzwaard gestelde criterium voor ethi
sche politiek en christelijke partijvorming: 
het met grote volharding door hem tel
kens naar voren gebrachte motief van het 
rentmeesterschap. Belangriik niet alleen 
vanwege het onbetwistbaar bijbelse en 
christelijke karakter van dit beginsel, 
maar ook vanwege de politieke relevantie 
ervan. Niet gemakkelijk is er een be grip te 
bedenken, waarin onze gemeenschappe
lijke verantwoordelijkheid voor het beheer 
en de verdeling van het aardse goed, voor 
de omgang met de natuur, voor de ont
wikkeling van economie, techniek etc. etc. 
beter tot uitdrukking kan worden ge
bracht. Toch staat ook hier weer een over
heid die aan dit beginsel een- aan heel 
het volk op te leggen- uitwerking zal 
moeten geven, voor grotere problemen 
dan een predikant, voor wie deze ,tekst 
van Goudzwaard" een krachtige stimulans 
kan zijn om een preek te houden, die bij 
de gemeente indruk maakt. (Ik ken ze
de predikanten die dat ,overkomen" is!). 
Want de veronderstellingen van het (reli
gieus-)ethische begrip van rentmeester
schap reiken vee! verder en dieper dan 
waarop de overheid als politiek orgaan 
een beroep kan doen bij het volk. En 
wanneer zal blijken dat zulk een rent
meesterschap aan de uitbouw van de 
economie en techniek beperkingen oplegt, 
die haaks staan op de instandhouding en 
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voortgang van het eenmaal bereikte wel
vaartspeil, dan leert de praktijk van 
iedere dag, waarin juist in het aanzwenge
len van de economie het middel tegen 
aile kwalen wordt gezocht, op welke on
voorstelbare, ook niet enkel materialis
tische weerstanden een politiek stuit, die 
deze logica principieel wil doorbreken. 
Dat betekent niet, dat een christelijke 
partij het Niet Bij Brood Aileen niet in 
haar vaandel mag schrijven, nog minder 
dat zij daarvan in haar politiek beleid, 
vanwege de ,onhaalbaarheid" ervan, een 
dode letter zou mogen maken. Leven bij 
de ,haalbaarheid" betekent meestal ach
ter de feiten aanlopen, dikwijls zelfs deze 
in de politiek maar liever verdoezelen, om 
als partij niet a! te impopulair te worden. 

Daarom kan de politiek niet zonder moe
dige en krachtige !eiders, die de weg naar 
de toekomst wijzen en het volk de waar
heid durven te zeggen. Maar dit leider
schap zal zich toch altijd als politick 
moeten bewijzen en politick moeten func
tioneren, d.w.z.: niet op de eenzame hoog
ten van de profetie, maar in de moeizamer 
te bespelen zalen van de volksvergade
ring. Dater in dit spanningsveld tussen 
geloofsideaal en politieke werkelijkheid, 
tussen profetisch ongeduld en democrati
sche traagheid grote problemen kunnen 
en zullen rijzen voor het CDA, om zowel 
haar eenheid als haar geloofwaardigheid 
te kunnen handhaven, is dus niet alleen 
mijn impressie, maar ligt in de aard van 
zijn bestaan. 
Daarom is het laatste wat wij, in dit moei
zame pogen om geloof en politiek bijeen 
te houden, mogen doen: elkaar voortijdig 
de scheidbrief geven. Een christelijke 
politiek kan niet zonder onrust, niet zon
der spoorzoekers en waarschijnlijk ook 
niet zondcr dwarsliggers; maar zij kan 
66k niet zonder de voortdurende zorg, 
dat de karavaan niet steeds verder naar 
links en naar rechts verstrooid wordt. 
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