Woldring wil met zijn hoek 'De christen-democratie. Een kritisch
onderzoek naar haar politieke filosofie' de politieke overtuiging van
de christen-democratie levend houden en kritisch ondervragen. Oat
kan volgens hem helpen de kitsch te hestrijden. Woldring slaagt
daarin. In zijn zeer toegankelijke hoek koppelt hij de vaak genuanceerde hlik op het verleden aan markante uitspraken over hestaansrecht en toekomst van de christen-democratie. Een hespreking.
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dccr-d. Ook Woldring'> oordclcn over L

ccn cnkclc hron en goat vaak tcrug lot

llurke <,]uiten noM mijn hcleven toch

de oor<,pronkelrrke tek-.ten von de men-

ook net wat tc gcn1akkclijk aan hii gang-

'>en ooll wie hrr JondJcht he-.teedt. Ook

hMe opvottingen. t\iJtuurlrrk. Woldring

C I lV ~ ''~

(f.

-::;

\'foldring hier en dJJr nict ~on cer1 te

onthreekt.

7'

gocdcr"

kr·itick worc!t geurt. vind ik

he,chrl)vrngen

r

~-

hoM nret oltiid overtuigend. lk kom

\\'oM

:::;

\'Zlll

naar hct vcrkdcn

\'Jil de chriqen-dcmouJtie verwirzen

:;::;
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hct hoek

'/)e

fnoj H ES Woldnilt}

Ihill

clmllm-delilocrotie' i11 Ol11th111iJsl uil hmuiw
Uoto I)Ilk flo/!

"''l't op de- tocn zccr controver,iclc<,tcun die llurkc gat aan de ,-\mcribamc

Luther, de vroege calvinisten
en het puritanisme

vrijhcJd<,q,-ijd Zi}n kritick op het llrit<,c

I let gcrJuarlLcTrdc oordeel WJJrO\'lT ik

koloJJJali'i11C en op de kolonialc pl-aktlJ-

<,prJk

kcn 111 India JTuf, in de achttJcnclc

tot urtdrukkrng 111 de hchJmlclrng \'Jil

kornt cbJrTntcgcn wei degcliJk

ccuw' l)ar kon hcpaald niet comerva-

Luther, \'hrc op de <,taat 7ccr tcrccht

tiel worden gcnocmd voorzm'er dJJr-

\\i}<,l \'\'oldrrng crop dat Luther zecr

ondcr vcr'>tJan wordt het omkT'>teuJJcn

lwchtte i!Jil het <llldcr,chcrd tt1"er1 wet

VJil 'd1c clcmcnten 111 cen cultum die

er1 n·ilngciJe en in hu vcrlcngdc cbJr-

voldocndc kracht lwhhcn zich te hand-

\'Jil tu"er1 onThe1d en kcrk. De wet

haven'' pag111J .iO'\' AI, \X'old1·111g cbn

de morek rcgc·l gcldt 211m rr1z1cm 'ten

vccl later 111 her hock- met dank aan I

voile' \'Oor hct wcrcldlrJk regrr11e11l

,\hritJin- progrc'"''ltcit verh1ndt met

111JJr

de "1 rc IVJta]i...,cring

zondc en van de

Ill

\'<Jil

morclc waZtrdcn

lOIKITte <,Jillenfl'\'JilgwerhJllllcn

da11 "''" dJJr\'Jn l111 llm"c toch zckcr
'Jlrakc

DJt die WJJrdcn ccn traditio-

nee! karJktcr kendcn doct daJrJJil nict

hct cvZlngclic- de hcvniding
\\Tl -- \'<H>r

VJtl

hct gcc...rc-

lrJI,c rcginwnt DaJmnJ i' hct niet goed
dJt de ovcrhe1d <JIJckr kcrkelr1kc voogdiJ

'-ltJJl

1

pJgina S/

1

Von ccn '-lkcrvcr-

nlcngJng kunncn aileen lllJar ongcluk-

at hct gtng hem om de \\'Ziardcn, ntct

kcn komcn. lkzc rwtic heclt hr1 Luther

om de gc,chicdkundJgc procc<,<,cn per

een drcpc rlll'ologi,chc achtcrgrond

'l'

!

I )at ook ccr1 ncgJtrel oordcel -

vanurt dcrgclijkc WJJrclcn -

0\'Cr de

l:crder hracht 1k d1e zri onder \\'Oordcn
· Hu tcgcmkcl \'JJ1 mcmclijke mi,qap-

FrJn'e Rcvolutic niet Jltiid ITJclronarr

pcn lrgt

hoelt te ZIJil, hoop ik verdcr 111 dit Jrtl-

deugcl, 111Jilr in hct geloo/ Sterkcr nog,

kcl Jan tc gcvcn

de cthick, de wctwolhrcnging bn ge-

1

luther': gcz1en nrct in de

zien vanuit dCze inval-,hoek rurc JJn-

vo<,tgchouden, toch i' hct de innLTII)kc

vechting hctckenen Aon het krui<, ol'>

con-;equent1e von ziin theologie

hrzllldpunt

Voll

thcologic die nict i'-. gericht op rcgel-

dreigt

111ll11tT<.., voorhijgcgaan

dan

de

Cod,openhoring
tc

ecn

voigcml geclrog e11 moreel pcrkuio-

worden, omdot de relotic met Cod ot-

ni'-.nlc van gelovigen, nlaar jui-,t op ecn

honkelilk wordt gc<,teld von plicht,-

Codwertrouwe11 dot in zckcre zin in

hetrochting f--lier" '>proke vJn 'hoog-

wcerwil von hct gewctcn en clc morool

nwc·dige zeltverhelling von de men<

door hct L'Vongclie wordt verlccnd.

:n

\\'oorvon uitemdeli1k 'de lcer,clwol vJn
het liiden vcrlmt' Dt11deli1k zol zijn dot

In clc tweedc ploah 110emt \Voldnng

de wcrcld nooit llJJr dczc LiJ.tcgonel;n

zecr tnccht l.uther' vnzet tegcn de

te rcgne11 \'Zlit

rcvolutionaire hcwcg1ng

I let gelool over,tijgt

'en ,u,pc!Hkert' 1111mcr' de cthick en
mookt de chri<,~en vrij von de wet 1"

\X'oldrmg' oh,ervotic dJt Luther oog

,\loJr ook ol omkr,cheidt Luther he1de

had voor hct omccht dot l<1ndhcrcn de

,\\lintzn en de zijnen. Zee1· juiq "

rcgirncntcn op ccn tunc_bmcntclc llltl-

hocrcn 111 tocncmenck lllotc oondedcn

nln loch wil dat nll'l zcgge11 clot h11 hct

Hit

'loot,hc<,~uur onttrckt aan de llllhcl,e

,\!Jar tocn ,\hintzcr uit lloolll van hct

hood,chap 111legemlccl \\'o!dring wi1q

l'\'ollgclic lot de gcwclddadigc hocrcn-

tekcllClc

doJrtcgen

n tcrccht op dot I .uthn ochter de over-

op<..,tand aon<..,poordc

hcid de wcrkzaamhc1d zag van C"d om

:::ccr con<..,cquent -

pmtc't ooll

zag hi1 c_barin opn1euw ccn vcr-

de wcrcld in <,loild te houclen. 'I)oJrom

lllcnging

deed h11 c-cn rcligieu,-uhi,chc oproep

van hct e\'ollgclic en hct wcrcldlijkc re-

tot clll'i<,~cnen om medcvc'l Jill\\ ool·ck-

giment

liikheld in de ,,lmenlcv111g tc ck1gen'

Rclomlotic' Ander, cion velc ondcren

'p<lgllld H'?1 C~od..., ordcningcn zi111
ten gcldcn

\'()()r

\'Jll

hct gce'-.tcl!)kc rcgllllcnt

en dat onder de vlJg

\'Jll

de

\\'et-

hcclt \X'oldring oog \·oor dczc thcolo-

hct tltird...,c Ieven lllJZlr

g"che dimen,ic in Luther, oll\'i[zing

Luther "-,Ide die 111ct vcrh1nden aan hn

\oil de llocrcnop<,tJnd ' !52 o;'

C\'ZlllgclJc J]..,

gat dczc de hocrcn 'puhlich·l,,k' gcl11k

de

'Ill

glT\tl'lllkc

hc\·1-l[demk hood,chop \'oil de

Zlll:
\\'l'l

111 hun klachtcn , p0g111o S'J

ook ol

F\'cnwcl

'"'" dJt nu he-cit vcr,ll-ckkcntk <,locll-

omdat puhlickc ill,tclllllgcn door Cod

kundlgc Ullhequclllll''

,,.ZliT!l gcgcvcn.

wclkc ik =:Jl \\'CL'l}~C\'Cil

VJn de drie

\\'J'-.

ccn op..,tand ongc-

twcc_· hr1

l'l!md, en llHJc<,l onrccht \Tekcr gnluld

\\'oldr111g tc Vllldc11

worckn .. \llccn 111 uitLT<;lC gc\·allcn \·an

I kzc ouktll IHJemt ten cn,tc hct kit

onrccht\·aardig en gcwclddJdJg optrc-

L!Jil L'!

c_Llt V<llgcn<.., luther god...,dicn'-ltrgc

't\\

i'-1-

tcn met geeqeliikc n11ddckn gc,lrcden
d1c1Hicn tc \\ orckmlc

pagmJ S--!1_ ( lp

ckn \ Jll de

0\

nhcdcn hclwordcn la-

gcrc ntagJ'-ItrZttcn de ovcrhc1d \Tccd-

ZJJill tc \I'CLT,loon" zo 'tclt \\'oldr111g

gcc<,~el11k gchied nwcht de overhcid

. \ndtT'-1 dan in de gcnoenllk pJ<.,<.,Jgc<..,

hct Z\\'oMtl' llll'l gehruikcn

gcclt \\'oldring hier luther' op,·attlllg

Lool de

gecqc11 moor op clkJJr hohcn, oldu,

lllZ,lKc' hct rccht von \'LTZcl nict ,-ollc-

luthu Van dwang bn hii her oJil\'aal--

d,g wcc1

dcn van

gcen

hct evangelic inlllllT'-. gccn

lndcrdJad,

l.uthcr dulddc

ongchoorzaJn1hcid

JCgcn<..,

de

'!ll'okc Zl[n, god,dien<,~nqhcid ligt dan

t>\Trhcrd 111 naam vJn hct cvJngclrc hct

\'<lm de hand. Ook al hcclt l.uthn ck·

gcc-.;tcliik regllllcnt

qell111g in 211n loterc kH-n niet Jltlll1

\X'oldring 'tclt, l1ct l.uthcr zich roml

l I l\ "

-

.:n

ThonlJ<..,

\'dll

1\ bJr ZtlldlT'-. dan

z

::...

G

15.'\0 wei clegelijk ovcrtuigen vJn een

vcrernrtert ontwikkeld. De cJivinisten

0

z

rccht op vcrzct,' en wei een rccht dJt

putten trrt k!Jssieke dec], door kJtho-

0
ll

v:
c:r:

:L
L.L

111ct ollccn lagcrc magi-,trotcn ,: cvcnccn-.

lieke

door Cod inge5telde mede-overheden

over het r1Jtuurli1k rccht vJn de mens

en daarn1cc in zckcrc zin gc]ijkwaardig

op ccn gocdc rcgcring, en warcn in d'tc

attn de kcizcrJ tockomt, mZJ.or

J,

ontwikkelde

idcecn

hcgin-

z1n zckcr nict origtnccl. :\lJar wCl we-

'>el JJrl elke burger like burger konll

zen ziJ de in5tJnties JJr1 die Jls volksrc-

dJt rccht toe voor zover een vor·q zich

prc'-.cntJntcn de goedc gJng VJn zJken

111

::L

::...

theologen

0an onrecht schulclig mJJkt. zich ciJM-

mocstcr1 bewJken. luiq dc\t hJd cen

rnee buitcn zijn Jmbt begecil en du-,

5cherpe polrticke hetekenrs. Zii voeg-

-

ccn

waartcgcn

clen aan de kJtholreke nJtuurrechhlcer

:L

vcrzct bn worden a0ngetekencl. 1-let

de idee van een rcpresentJtid stelsel

I.L
L.L
il

c
:::c

privC-pcr<..,oon

\'./Ordt,

kit dat het JUri<,ten -en geen theolo-

toe I Het eerst in llczJ\ 'I )rr 3rorl ,lc-,

gen- waren, die Luther· lot die opvJl-

,,Jslrdls srrr lcrrrs sriJc/s' v0n 157-l.''r L.H.

llld-

ting bewogen. i'> niet onbeiJngrrrk: hij

Ko">mJrln wiJ<,t cr 111 dit verband met

gzd zich gcwonncn voor oan hct wc-

klcm op_ hier gocd tc onderschciden.

reldli)k regiment en niet prirnJir Jan hct

De reprcserHJntcn, de gckuzen mJgi-

evangelic ontlccndc argun1cntcnY

strJtcr1 vertegenwoordigden in de op-

In

het nJtuur-rccht zJI Luther de uitdnrk-

V{Ittingcn v.Jn de vroegc cJlvini...rcn nict

krng v0n Cods regering van het werclcl-

<.'l'n vriJ tc vormen en tocvJllig onhtJrle

lijke r-cgrrnent hehhen gezien. Onder

volk-,wil '.ot de wen<,en vJn Jtzclllclcr-

h0ndhavir1g vJn zrJn Twee Rirkenlcer

lr]ke indrvrduen' maJr hct cornplc~ VJn

kon hir derhJive. rnet behulp v0n ruridi-

oude rnstellingcn, van tc eerbicclrgen

sche in pi0Jh v0n pr·irnJir theologische

rcchten en pnvJlcge'->. ol

argumcntcn, n1ccgaan n1ct ccn rccht

gcc'>t VJI1 Althusius - de corporJtreve

v0n vcrzet eer1 vrir r·0drcalc st0p. Fen

orde '" lk mcm is 'lrd vJn ecr1 gczim-

V{lll -

de

111

stJp die hij ovcrigens met moeite deed

ccn grldc-, een lokJic ecn provincrJic,

Fen die des0lnictlemin op de kcper be-

CCll '-.tJJt'-.gCillCCI1'-.ChJp'' II

schouwd zell-, r0dicakr w0s dan die vJn

1\ let

C:0lviJT1 -

dezc

weergJve

v0n

Luthcrs wirze VJn Jrgumenteren op

lurst dit iJJt'>tc verandert <,tcrk hij de
met de pcrr·iteincn vcrwJnte

J. Locke.''

In ziJI1 politickc thcorie domrnnen het

staJtkundig gcbicd, is een derde come-

indiviclu, ZlJI1 I r1Jtuur)r·echten, zfjn con-

qucntic van de Twec Rijkenlecr wcerge-

trJctuclc

gcvcn

gcmccnschappen en de hesturrng d0Jr-

rol

hi1

hct

stichtcn

vJn

van. Locke brak derhJivc met corpoOok C:Jlvirn honor·eerde- ziJ het even-

rJtieve clementcn die in hct cJivinistr-

zccr erg hchocdzaan1 - ccn recht

'>chc den ken hcslotcn IJgen I waardoor

Vtln

verzct. Hij kende cbt toe aan idee]-,)

het volgen'> KoS'>mJnn 11Juwelijk-, mo-

door het volk gekozen magistrJtcn,

geiiJk i'> om hem Jls crlgcnaJm vJn hiJ

WJJrmee cen democrJlisch en rcpubli-

voorhceld Althusru<, tc zien!

kcrns clement in de discus-.ie wcrd gc-

dJJd, dit rnclividuJlismc drong tot in

brJchts lnderdaJd moeten we de dcrno-

Jlic

cr0tische

het

Woldring wij-.t in t.bt vcrhJnd- zrJ hct

cJivinisme in dit vcrband met over-

zijdelings- met nJme op socrJJI-cco-

schJttcn

con-.cqucntics

1

van

pagll1a 'J'Ji. maar onmi5kcn-

bJJr is door hen een r10tie van volb-,oc-

hoeken

van

zijn

lnder-

stel-.cl

door

nomische consequenties vJn dit individuJlismc.1'

Hi1

volgt

dai!rin

,\IJx

( IJV"

•c

\X'chcr, k1<1"ieke the"· cbt het klikt'

oog voor de nuJnce'> ,\let recht '>chriJit

tu"cn 'de prote'>ti1nhe gce'>t en het ki1-

hiJ dat Crocn gccn recht,hcgimclen uit

pito]i...,mc: ccn protc<..,tJ.Ilt'-.c gcc<..,t die

!outer hi'>tOrt'>che lciten wtlde Jllciden

ZWJi1r de nJdruk lcgt op pcr<,oonll)ke

maar daarhiJ het kompa-, van het chri'>-

plichhhctri1chtttlg, iJver e11 ccn tli1uw-

tcliJk gelool gclxuikte Ook het lett dat

gezette lcvemwi1ndel 'Ji'> vruchten Vi11l

voor Croen het hcrocp op de goddc-

ccn WJtH gclooh. C~cvolg wa-, 1ndcr-

li)kc oor'-;prong van hct gczag van ovcr-

d<1Jd cTn \Til i1'>Leti<,che lcvetl<,<,tijl en

heden

een <,(llll'> hMck '>OctJlc ethiek mededo-

hcgrenzing van de politickc macht im-

gcn wa-, gcpo'-.t, op voorwaardc dat

pliceet·de dan een <,r)()rl vor<,tenah-,olu-

nletl'>en ecr<,t zell hun uitcr<,te he<,t de-

ti.,ne

den i 11 het eigen omlcrhoud te voor-

hcdt echtcr hcdenkingetl hiJ Crocn-,

! vor-,tent

eerdet· de normJtieve

maJkt \X1oldring helder ,- Hq

ztetl_ Hovendten_ zo voeg ik cr<1<1n toe,

maat<,chappij-opvatting Die zou gctui-

werd medelcven met de ander voorJI

gcn van ccn gchrckkig inzicht in ')truc-

al, een per<,rH>nlijk na te <,treven deugd

turelc maat<,chappeliJke vcrandcringen

gcz1cn. Voor -.tructurclc, moot<..,chappc-

en teveel ZiJil hliiven <,tekcn in waarde-

li)ke Jchtcrgronckn van ontheringen en

,-ing voor de oude <,tandenmaat-,chJp-

Jrmoede he<,tJi1t dJn 111 de regel ntet

ptJ. llovcndicn zou hiJ- in '>amenhJtlg

zoveel hegnp

Zt)n

da<1rmec- tcveel hehhctl henadrukt dat

niet de om<,ti1ndigheden_ maJr het b,-aktcr" <llll met TJwnev te <,pt-cken 11 lk

een gee'>teliike omwenteling lliJ dat ai-

'\Vi1t ertoe doet

de hame Revolutie IT'>ultante wa'> van

teken daMhtJ wei Jan dJt de puntcinen

le'> ging Croen "hooldzJkcliik voorhij

eetlzellde 'kMaktervollc' houding hij

<1<1n de politieke lilmolie van her vrocge

pet·<,oonli)ke ondcrlinge hulp verwJcht-

calvtni<,me, dte- zo mocten we wei con-

tcn1" ccn houd1ng waaraan hct Amcri-

cluderen - hun tiJd ver vooruit waren"

kZlon-. conllllllllltan<..,nlc mi)n.:... tnzicn<..,

1pagina

nog rekrecrt en appellcert '" ,\laar dat

Woldt·ing dieper in op dit contra<,t tu<,-

laat de gehrekkige heiJng<,telling voor

'>Cil Crocm opvattingen over de volh-

'-.tructuurvrZlago..;tukkcn c>nvcrlct.

1761. In hoolcJquk ze-, gaat

...,ocvcrcinitcit

en

dat

de

VJ!l

vrocgc

calvini<,ten_ HtJ <,preekt daar van cc11

Groen van Prinsterer en het
begin van de christendemocratie

onder invloed van negentiende-eeuw<,e,

lk 'contrJ'>leer' dit individmliqi,che pu-

con'>crvatteve

riti1tli'>me in zekcre Zlll hewu<,t met het

n1ingcn

rcactionair vcrzct tegcn

de

volk-,...,ocvc-

rcinitcit vJn de kant van ccr-;tgcnocmclc,

religtcu<,-politieke <,tro-

<H>r'>pronkelijke mecr corpor<1t1eve calvini-.ti'-lchc den ken over '-.tattt en <..,Jmcn-

llij clit aile-, pa'>l naar mip1 helcven in de

lcvlllg omdat dtt 11aar mip1 helcven cc11

ecr'>te plJat'> de bnttckening dat Croen

hepJJid Iicht werpl op het begin van de

het

chn<,ten-democrJtie in NcdcriJilCL Van-

vrocge calvini-,me op zichzell niet hliJ-

repuhlikeime

hegin-,el

van

her

Lilt dtt pcr'>pccticl <,ta ik nomcli1k cen

vcncl !welt veroordeeld_ "Het calvi-

-.tuk po...,iticvcr tcgcnovcr C~rocn van

ni-,me nwge in '>trekking repuhlikeim

l'nn<,tcrcr dan Woldring in zip1 recente

zipl, het i'> in hegin-,el mel nadruk ilnti-

puhlicatie Hct moel ook hier met na-

rcvolutionair', <,chriJit hij wJarderend in

druk gczcgd worden- Woldring hcelt

de IJtere

ook htJ de '>chet<, VJtl Croen'> denkcn

hooldwerk. 1' In de tweedc plai1l'> geldt

( llV

~

'C

1

I H!JHI hewcrking van zi1n

c
T-!

0

dJt dit JntirevolutionJire brJkter VJI1

gcen middcl i' om, gew!Jzigd, de J">o-

z

ook Croem politieke vi<,ie, qcrk te

ciJtre'> te doen herlcven

mJken hedt met zip1 vcrzet tegen een

roekeloo<,

politieke lilmofie d1e mecnt dJt de

hou\\'VJ!lcn hcctr vcrgui'-!d": 11

ovcrheid met cen hcrocp op de mccr-

ring van

:.L
lL

<X

::...

""

1.1-

co.

J1
~

onder

A.K.

de

die men zo
ITvolutJ<lllJire
1

cur'-livc-

1.

dcrheld vJn <,te1nme11 de '>Jillenlcving

lk meen me de <,telling le kunncn pcr--

llJJr eige11 inz1cht kJil inrichten, de-

mitteren

'-.nood-, n1ct voorhJjgJan JJn 1undan1cn-

Kuvpcr e11 I )ooycwend c.,. goeddec·J,

telc

dJt

het gecbchtegoed YJil

zich in de hi<,torie llllkr,.,tJIIi,e-

in het tcken 'lJJt van llli<,l dft krrti'>che

rellC!c 1_ vrqhcid, lrechtcn VJil per"lllcn

-..trcvcn llZlllr ccn 111odcrnc vormgcving

YJ!l dit J'>'ociJtieve 11lJJhclnppeliike

-

e11 mJJhchJppeli)kc vcrhJnden_ 1 ' 1-liel-

:.L

" ecrdcr '1"-Jke vJn vcrwJnhchJp met

weel,el

-

de ccrdcr gcnlclllc)JTcrdc vrc)cg-calvi-

zich ook orii'mende op hct pur1tcrn'

ni,ti,che OJWJlting VJ!l her hcgrrp volk

',[JJtkundig dcnken_ quJ 11lJJt,chJppit-

::c

Hoezeer met llJme Kuypn

dJn vJn een contrJ<,L lr i' h11 deze lle-

opvzltting- dJZlrlll hcgrcpcn de rol VJll

gentiende-eeuw<,c denker dJil ook vee-

de ovcrherd - herlcelde ook h!J hem

leer 'PrJke vJn ee11 mJrkJnte herhron-

het orgJni,che e11 """LIJtieve denken

ning dan vJn ccn rcactionair gcbcurcn

van de vroege cJlvinr<,Len

In de dere-k p!JJl' moct n1el worden

\Voldr!llg pJgim I H'! en verder1 I kt i'

! vngeli1k

uitge'>loten dJt Juiq Crocm introductie

typnencl voor het NcdcrlJnd,e calvl-

vJn dcze normJtieve en tegcn het indi-

nr<,nlc: het vngJ\ niet de pcT<,oonlitke

viduJii,mc gekJnte vi'>ie op de <,Jmenlc-

VLTJ!ltwoordelitkhcrd VJ!l

ving (a]., conglonllTJJt vJn knngcn die

henJdrukkcn

111 ck eige11 'leer <,oeverein ZIJil' het

t\bar c.bt ging nict ten ko'-!tl'

chri<,telijke polit1ek denken heelt he-

'rc op men,_ lllJJt,chJppiJ en ovcrherd

hoed voor een ee11zirdige

voor

het

mcmen te

ergen

Ieven

Vt1!l LT!l \"1-

lndividu-

dre terdege rekcning houdt met lllJJt-

aankg in her

'chappclirke <,trullul-en e11 hun invloed

cJlvin"nle he,loten ligt, en met nJme

op hct memei!Jkc he<,tJJn_ VJilurt het

Zlli-,nlc Lbt cvcnccn..,

111

'-~PZllllli!lg'-lvcld

in de Angel,Jk<,r,che IJnden ruirn hJJil

gczondc

k.rccg.

gcgcvcn i'-1. hcch de chri'-!tcn-dcmocra-

1

Fen vcrzct tcgcn ccn doorgc-

c.bt

dJJrn1cc

'choten individuJii,me dJt hit gemeen

lie llJJI- 1111p1 heleven haM politiekc

k1d met, en op ondcrdelcn orltlcende

'-!tempe! op onzc '-!Jmcnlcving gczct

JJ!l

I)Jt heelt hJJI- zowel helwed voor ecn

btholieke

politieke

denkcr' 1

Kuyper kon dJMO!ll met zijn Jrchrtec-

hMd indi\rduJJi,me JJ, voo1 het wegre-

loni,che krrtiek' op Cr-oem he,chou-

!Jtivcren VJil pcr<,oonlitkc \'LT,111\Woor-

wingen \'Oorthmr\ITil_ \V1e z1ch dJJI-von wil ovcrtulgcn.

lczc

\\'Zll

c:rocn in

delijkheden in hitvomheeld ccorwlnr'che en 'trJirechtcllrkc zrn_

I N-+H rn zip1 'Vr1rhe1d, gelrrkhe1d e11
hroedcT'L hJp' 'Lhrqll over de Jrnwcde-

Actuele betekenis

"'l IJic

kwc,tle rn reiJtrc tot het <lllgchrerdelde

I )c orrc:ll\c1\Je op het

bpitJI"me en hct weg\"<1llcn VJ!l g1lckn

hepJicml ,-oor hct denkc11 \'Jil chr,.,Lc-rr-

cr1 L<lrporJtlc,_ VoordJt h1crrn rHr weer

dcnwu.ltcll 1\'J,lrondn \\'oldrr11g Het

CCII

lOil'-.CIYJticJ

trckjc \\ ordt

f.!CZIL'Il

h,lct"-Jt 1k 11111 croJn toe tc \'<>cgcrl dJt
( ,ri>Cll lllct lcrug
lll,LH

=iL h

\\·!Ide

1\Tel,c·l "

hl1rkt Ult de 'tdmlpunten d1c h11
llLT!llt ,lJ, h11 Ill Jwold,tuk

ZL" \,Ill

111-

~1111

n,1,1r \Tocgcr

h"ek nlccr actuelc <>lllic111C:pc-n de rc--

cr

' uc IJ,ll Jld\\CIL'Il ( J1n d1c 1 nlcn lc-:-:t hrr

llll\t C\i)]IC. IL't JhTJJf.!t 1>f

cr hijvoorhccld de nadruk op dat parti-

jui<;l ook om te verhoeden dat politiekc

cipatle op de arbcid,lllarkt nict mindcr

partiJen al-, hct C:DA teveel met de be-

hclJngrijk i-.. dun her gJranclcrcn vJn

-,ruurlijkc rug naor burger~ g~.Jn toc-

ccn hc<,taan<,llllllillllllll c11 dat hcrvcrde-

<;taan.

ling van wcrk ccn hclangrijk aandilcht<,-

I let

punt 111oct worden voor ch,-i,ten-demo-

runtcn vt1n Woldring-, aanbevelingcn in

u-atcn. 0111 d1e rcden wcrpt hij zich

te gaan. Zo vind ik dat Woldring ccht

zt!-, vcrdcdigcr vJn hundhovi ng

ook op

van

hct

minlmumloon.

Loon

moct

i-, verlcideli1k op ver<;ehillcndc

tc wcinig rccht doer ailn kilhincttcn
WilJrilan het C:J)A zijn naillll verhond,

mcn....,cn in -..tJtJt o..,tcllcn ccn nlcn-,waar-

~1., hi1 -,tclt dat ch1·i<,tcn dcmocraten tc-

dig Ieven tc lcidcn. Die nmm h<1d cbn

vccl over uitkcringcn '-.prokcn en tc wci-

ook, wilt Wold,·ing hctrdt, <;tnkn in

nig over her ,cheppen van wet·kgelc-

hct vcrtoog van hct Stratcgi.,ch lkraild

genheid ! pag111J 24-ll. Her ecollomi<;eh

tot uitdrukking dicncn te komcn. Wei

hn-,tclhelcid lcverdc vccl hanen op

i.., hct

gocdgc-

Ook deelttJdha11en~. zu merk ik hoven-

maakt doo1· hct voorqcJ om de over-

dien in hct Iicht van \'l'oldring., <;tclllllg

'vcrzuin1'

zijn-,

lllZIC!lo.,

z
'~

held hct vndic11dc loon tc bten aanvul-

over de verdeling van arbcid op. De

lcn tot her 'ociillc mmimum. ,\\aar hin

<;telling dat her Stratcgi-,ch Ber<1Jd het

en hij de <JIWiJzing door hct Stratcgi-;ch

mini-,tel-,el 111ct illwij<;t op gmnd v~n de

llnaad van hct llllll~<;tcl,cl ontbrcckt
ZJjn"i

inzicn'-.

hct

argument

van

de

notie van de mcnc,waardighcicl van het
llllnin1un1loon

ontgoZlt

mij

mcm\\'ilardJghc,d van hct minimum-

vollcdig De alwijzing komt

loon. ,\let hct oog op her gcnocmde

immer., niet uit de Iucht val-

<;ocialc wccl,cl maakt hi1 zich vcrdn

len; zi1 <,taat met nadruk in

<;tcrk "'""- hct hc'>taamrecht van maat-

hct tckcn van de <,ocialc he-

'chappeliJkc organi,atic'

wogenhe,d die \'l'oldring be-

al hcclt hiJ

hcgnp voor dcgcncn die wi1zcn op de

plcit

ri.,iu>'' van ondcrdrukk111g door in-,tcl-

waar het Strateg,.,ch llcraad

lingen d1c z1ch allcng<, hchhcn lo-,gc-

\\'Jorschu\\'t voor hct '-.ttmcn

maakt van de mcme11 waar het hun

oplopcn van vcrlagJngcn van

het -,ociaal minimum (en de

zeltdc mot1cvcn i' Woldring-, vcrzct gc-

privatJ'-,CTJng v.Jn . . ocialc vcr-

horcn tcgcn hct prival!<,cJ-cn van taken

zckcringen'l en de tlexihili,c-

/'11/'llcd hchorcn 'hi j voor-

ring van arheid-,tl)dcn. lui<,t

hccld de zo1·g voo1· de i nlril<,tructuur

omdat cl<it zo gcmakkell)k

hct gJrondcrcn van ccn minin1u1nloon,

ccn

pol1tic c11 ju-;t1tic

onzc

her 'lhcppe11 van

An1crikt1niscring

cultuur

in

de

maatschappelijk
weefsel waarin
mensen zich
geborgen kunnen
weten, maar dat
(juist daarom ook)
een appel doet aan

van

wcrkt Len cultuur namclijk

dcTWII' en kun't

)ok l'l'n nlOdleU<,

w.JJrin 0rmcn lange dtJgcn

-.,trcvcn 11JJr lllJrkt\\'crking en commcr-

n1octcn n1akcn. en op irrcgu-

(

vormgeving van een

hand

voorwaordcn voor ccn gczin . . lcvcn, oni

de kritische

Dat gcldt zcker ook

ilanvankcliJk om wil' hcgonncn. Llit dc-

die tot de '''

Het blijft gaan om

u~dJ...,lTJllg ,·indt gcc11 gcnadc 111 zijn

J,ctT liJclcn moctcn wcrkcn.

ogcn. ,\let cbt aile, 'J1<H>rl Ultelndel,,k

1·cdcliJk i11komcn tc· komcn

elkaars persoonlijke
verantwoordelijkheid.

CJill

aan cen

I .en cul-

1>1>k hct pJcidO!>I \'OOr lTn clLlicl hrll·-

tuur

gciVh,lp l.cn hr11gcr,chap waarh11 war

!Jngc dttgcn moctcn mJkcn

\'l'old1·111g hctrclt

de mee't ,·:talc la-,c \·an hct lcvcn tc

L<)rJCLlJcJ

r

I l\ - .,

m·n1gcn' <H>k ccn

\\'Ctgc\·ing...,rc!crcndum pJ-..t

waarin ook hctcr vcrdJCill'ndcn

\Uzckncn

\'clll

(Jill

::::::ich

111

\'oid~>cmlc geld ,."'"

,'

'v

ecn onzckcr-c toekom<,t 1 wcr·kio<hhcrcl

L

zrckte, rrw;J\iditcit r. \);Jt hct StrJtcg"ch

ningweld wilkn '>tJatl Het hlrjlt gJan

\ln;JJd her morclc principe vJn hct

0111

jurqc loon nrct nocnll, kan toch in

lllJJhchJppelrJk wed'>el waarin nlcn,erl

:L

""

'w
' ::L
' :::....
' C/1

crn<..,t

nict in mindcring worden gc-

hcwu<,t 111 jut'>t dat uitd;Jgencle '>PJil-

de kntl'-lLhc \'OrlllgCVIIlg

VJil

Cl'll

z1ch gchorgcn kunnen wctcn. 111l!t11" dat

hr·acht op de "JLiJic inzct drc de Jch-

1 jul'>t

tcrgrond vornlt van hct Jlwijzcn von

clbar'> pcr'>oonlijke verJntwoordclrrk-

ccr1 lllttl"tc\<,c\'

lll'id

dJJrom ook 1 ccn cppcl doet aJtl

Hicr lcrdt eenzrrdrghcrd J!lccn

lllJJr tot vcr'>tJtTende r·ivJ!rtcit. W1c de

LL

l _;j

Had hct Stratcg"ch llcrJad cr dan nict

llll!llllT Vall argUllll'JllelTil

::0.

' ""'

hctn aan gcdaan crop tc wiJzcn dct her

llli<..,<..,jc-(~Jrdcnicr<.., gocd hcc!t gcvolgd

: :L

vcrl<Jgcn vJn hct minimum!oon

onder

moet tot de conclu"c kon1cn dJt de 111

.LL

handhJvrng van hct -.,ociaal nlinin1u1111

dJt r·Jpport heplcrtc vnqnkrng VJtl het

--

t

\'Jil

de

COill-

cen noodgrccp WJ'>~ Fen tqdc\qkc in-

<,ou;J\c gezrcht V'Jil hct C:DA urt preuc'>

gr·cep, omdat dczc cigcnliik niet paq

die or·icntJtic voortkomt

hrr de norm vJn

211en 2 I Veil hct rapport zip1 in dJt op-

hct mcn<,wJardige

lk pJgrrlJ'>

loon. A\, Woldring dJt hcdoclt tc zcg-

zicht tJmelijk e:vplicrct l:o vond dczc

gcn, dJn hen rk ook dJt nil'l met hem

Ulllllll""e dJt hct mrni<,tel,cl ccrdcr rn

ccn'>.

A\, hct minimumloon cen hMrrcre

de campagne

had

moctcn worden atgc-

wordt voor pMticipJtrc op de Jrhctd'>-

wezcn, tn willc V;Jn hct <,oci;J\c gczicht

nnr-kt, cr1 n ;J\tcrtlJticvcn zrrn om hct

var1 het CDA. I )aJI'nJJq <,tclt ZIJ d~t

de

hct concept VJil de v·ncrllwoordclijkc

onTheid vult hct loon a;Jn tot hct mini-

<..,Jillcnlcving 'ccn kadcr ZlZlngcch dot

n1ininlun1

<..,oLiaal

llHJill1,

tic

dan zrc

1k

tc

gorandcrcn

nict in

\\'JJrom

1

de no-

hct gcn:chtvaordigd loon daar-

VJil

JJn per

'-.C 111

de wcg zou moctcn r.;tJJn

vcrdcr reikt' d~n de gchnrikeliikc 'imklrng in lrnk,_ recht, cr1 rnrdden'

\);Jt

corKcpt V'Jtl vcrJntvv·oordclrrkhcrd "hcd

Stcrk.cr nog. hct "mcn<..,\\'llJrdrgc loon'

cen hrug kunncn <..,IZlJn tu...,...,cn hen voo1

zou dJn lcite\qk JJtl hct door \Voldring

w1c de ot-,lonking van de verzorglng'-l-

nu net heplcrtc rccht op arhcid in de

<..,tJJt nict -,ncl gcnocg ging en andercn

wcg gaJn -,tJJn. \\/cl kan rk me allcrlcr

dre VJil die Ji'>lcnking <,ociclc bJ!'>I~g

prakti'>chc hczwMcn voorqc\lcn. Ook

vrcc'>den' Het C_J),'\ hJd dJn ook "op

ken ik me voor·qcllcn dct de noodzcJk

hc'>li'>'>cnde momcnten, op hJ'>I'> vJn het

van dcrgclijkc rngrcpcn wcgvalt, omdat

concept van de vcr;Jrllwoordc\ijkc '>J-

de wcrkgckgcnhcid Jantr-ckt. Hct zi1n

menlcvrng, de eemgczrndheid kunr1cn

hczworcn drc JJn invocring in de wcg

heve'>trgen ot hervrndcn'

kunncn '>tJan,- lll;JJr- ZIJ ZIJil wat mi1

"c wir'>l dJn tcr il\u,trJtic op he\cid,-

De Ullllllli'>-

hctrclt nrct prrnuprecl VJI1 JJrd~ ln-

optre<, eire gcmc'l'll'>LhcppcliJk hchhen

tcgcndcel,

c!Jt zii de vcrantwoordelirkhcden V;Jtl

Jlliq drt

voorqc\

geturgt

n1ijno, rnzicn..., van cen gczondc mi:'\ van

mcn...,cn en organ1-,at1e.., ,·oor clkotlr en

pcr'>oonliikc vnJntwoordclrrkhcid voor

v·oor het crgen, pcr<,oonlirk Ieven ver-

hct eigcr1 hc<,tJ;Jil, er1 maat'>chJppclirke

'>lerken

vcr~ntwoordelrrkheid voor de kwct'>h~

Dekkcr. Sinwm, de ondcrwij'>politick.

r·en. l:iJ ziin op eer1 krrti'>chc en cre-

AOW

Jtlcvc

lllJilllT

op

clkaar

I 'WAO.

uitwnking

phn-

algc'-ltcmd.

Nog algczicn van dit concrete voor-

De commr<,<,ie-Cardenrcr' geelt da;Jrhrj

lwcld. nwet her CDA miJtl'> inzicn<,

duidclijk JJil cbt <>rlze pJrttJ hear Jll-

( I l\'

l

,,-

thentieke pmitie aileen vasthoudt als

\Vel

ZiJ zich geworteld weet in haar speci-

progrc<.,<.,rcfr:., en dat Zi]. volgen<., crgcn Lrltena

lieke traditie. Van grout belang is het

brJ

zullcn

uitmakcn

'dynJmt~ch

voorhccld

A. Khnk, ·t let
<,cringc;proce<,'

van H. Woldring hicdt daaraan een

'lkrfl, lt·r'crr~IJC~cl)orru'rn~J

goedc bijdragc Niet een bijdrage ove-

[()<)[

P.B

LIILfllllllllllllerl r' Amcrc;!oorl

ChmtcH-dcmoudtrc w opn/Jcr,/

fdo,c:hc

w

T/1c

Skinnct

Dlt

iJIWl)klng

Ill

.fmrolldlll,

.S.

_{ourddlrtlrr'

o_{

rr1o.lnn {1olilltdi
11)'/l)

[ H

\'011

H.

De

\V'oldrrng

clllt'-ICJJ-

<)()

Polrliekc throrrc

Ko-.<.,mJn

,jc,lludcnr-

CJi

z

f.fwr . .S·t

10 Ucr1r ()~en .S(J 7rc ook I~ \X'oldrrng /)r ,info.,lcrhlwiOl!dlrc, I 1B

tcn die inderdaad de kitsch hcstrijden.

11

Woldring levcrde daaraan ccn bijdragc

12. Vgl

[ H

Ko<.,':ofllJrln.

dnm een zcer tocgankelijk hock te

Polrtrckc thco11c m ,jcscllJC,Inrh

het prachtrge hockJc vJn

l<.dr_t}IOii did

tJ,c

li'l'

of ul/'illlihlll

R.H

,S(l

Tawnev

1\.;cw York

11),'){)

tlckc utaat te vtndcn r<.,

Sol1dy r> no/11 lommrr-

rr!ly l~f c/,r,~r~ ll'rlh Pd/)'111!_/ /ullliiOII'. ruiJtd

kanttckcningen) tc waardercn valt nm-

nd II

lOIJIIIIOJJ

hct vcrlcden koppelt aan markante uit-

to

Cdlh

lllli/1/,rl ohi'l~j<~lroli' i/JI'-111!} /rom thl'll rct~lliol!

J,tr /1y

dat het de vaak genuancecrdc hlik op

h d 101111

,tuck LOlli/lilli)' rd/111'1 lildli

II \X'oldrrng

lt

R.H

De d1JI~Icll-dmrolldllc

125

25H

19R51
I(J

Vgl

BcliJh e

CUll [(J/

111

<1

H,1/nt, o/ tllt'IICdf/' Toronto

e v

Jat vcrhand ook Chr l.<hLh

ordy hc<~Pcn

Prlli}ll''' t~r!tl rl' lll/tt>,

T/11

/JiiCdrd

New York

1CJ91
17 Eerder

\\'J.<;

Lborop u)

gev,'ezcn

rcl·/,lujhed! Houtcrl [ ()f){l1 () 1 c v en

/I.E S Woldrinc}, De clni,tcu-dcmocmtic Ecn

<Jiuas Pn1s

f

rn

\'x/etcn-

421

J'l'i!i,

tr

IH

{l!l-

C

Crocn van Prrrhterer. ( )Jii}Ciool

: Franeker 1l)f() 1 I I l voctnoot I~

19 Uo11 l.S 3 c v

19,90.

dz-tn

ll<Jg'

ZO

ZOll

Lll'

ook r

\dll

lllCI1

::::rLh d,1n rmmcr.., krrtltlCTl JhrJgcn
,\bar c.tcl dtn drt zo

t'>

WJJHllll

p;1Jidc tradrtw

'.\<l,lll

.-\lc. \\'okhrrlg

hccld lllllkc <ll (,nwn hctrcht

\'<111

( :rocn-.

cL1r1

hti\<Hll

LOll<,L't\'Zl-

\\'JZltJ<tll ontlvcnt hr1 dJn zr1n urtLTrcl'

"-unrwn \l'I\(J]gcn<., dcgcncrl drc \oor hen 'rn-..,prrrlgcn

LTn

d,trt \\'Ccr nrct hcto.::.!crl d,ll ZIJ :-:ell

} 1

SA

Cr\lCii
111

,/c

1')5

l'dll / 1/JihiCICI

liCI}I'IJ/Jrll,/r

,rt\

u·:ut'

77 lhn hll)kt tcvcnc, den ook

nmtulg1c,chc tcrughlrk noilr clc '>lc1ndcn

gccn '>prukc

zou dtlt

r1rct gel den \ oor dcnkcr.., drc lm1nen LTII hc-

lt'>tllc

c/JJ r~lclljk <.OL rd,r/ ,/clihll 'N 11ku k [ (),')<)

l.crdc11 IIJ<J~

)\J-1ZC

Kouwcnhovcn, /)c ,/)'111111111"~'

I'd II

\Xr 1\.irpc-.tcrn
/'ciJJ,In lldll kuk t•rr ,ftr,rl

Krcr-kcg<tJrd nJ,j/',ll'~'l'JI ..-'\mc,tcnbtll I (jt) I

dtL'IlCil

oPcrhcd

, De lit I 'J<) I: 5l

No ten

\'Cvll\u<n

(Jche-

Ill tlliJll

wcrking duarvJn r·hrr<.lrlr-,/oJIOLidlrc err

20 (~eutccrd h11 A

l) A

d

dll

Ta\\·ncv l<.dr,JIOII dlltl tl1c 11'-l o_{t,l/llld/1,111 p

c;chuppcliJk lmtlluut \•oor hct CDA. Jlu/'l1rkc

Lltmf,t,

oi-

to

Ol,}<l1li>ll1

l ~

15. Vgl R N

SfJcdniHI,

I

W<larrn op pag1nJ !fJ2 lwt \·o)gcndc kJ.ruktctr'>-

-,chrijvcn, dat (ondank' mijn kritische

hllisc/, o1dcrzock II<Iilr f,allr fwlitickc filosofic',

1

,. ,\m<,tcrdam I !J.S7 · .SO

vert waardcvolk producten op. Produc-

uit<} /let

f)c

>Lidl'-

Cllli}C

2(J(l

E F'." Hij zoekt nict het vcilige mid-

/)r II Klmk is pladtsucrumu}cnd dim leur
I )im ltc RcchtsfJ/cqmq hij hct i\linistcric /Iilii
fustillc en 11duismr Prill de Cmtnclc tl'crk_qrocfl
Strr~tcl}isch llmwd

m

1red; Hurljn-

tho111Ji11 Tin d!/l of /.(cflliJIIdlrori ,· Camhrrdgc

ktters A B C gebruikt, maar niet wan-

van de christcn-democratie.

het modcrni-

c

Enrgt' JJIT!l na de Boercno01log

(1

stelling kan hcwiJzen wanneer men de

'>prakcn over hcstaamrccht en toeknmst

zr]n""
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