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In het hoofdstuk 'Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen' in de bundel 'Christelijke Politiek en democratie' komt geen
eerlijk en evenwichtig beeld naar voren van de verhouding tussen
katholicisme en democratie in de negentiende en twintigste eeuw.
De schrijver van dit hoofdstuk, R. Zwart, heeft weinig begrepen
van de rooms-katholieke staatsleer en sociale leer en van het neothomisme. Bovendien hanteert hij een verkort democratiebegrip.

Op 11 december 1995 werd op fecstelijke wijze in Nieuwspoort de hundel

christelijke politick in de jaren 19051919.

Christclijkc politiek en democratie 1

Als iemand die zich onder rncer hezig-

aangcbodcn aan Mr. J.PH. Donner 2

houdt met de rooms-katholieke staats-

Deze bundcl i'> hct eerste decl van een

leer en socialc leer werd mijn belang-

reeks Studies over de christendemocratic, onder auspicien
van het Historisch Comite
Christen-Democratie Het
is erg toe tc juichcn dat er
cen dergelijke reeks wordt

verhouding tussen katholi-

gestart

ci-,mc en dcrnocratie in de

stclling allercerst getrokkcn door de bijdrage van
RS Zwart, gctiteld 'J\lcn
moet Cod meer gchoorzarncn dan de mensen' 'De

De geschiedenis

van de christen-democra-

ncgenticnde en twintigste

tic is bijlange na nog niet

ceuw.' lk stel mij hier niet

voldoende

al

ten docl de gehele bundel

zijn cr reccntelijk belang-

doorvorst,

tc besprcken, maar ik wil
miJ beperken tot een korte

rijke '>tudie'> verschenen. 1

De bundcl bevat een aanDr. G.J.M Pan Wissen hespreking van de bijdrage
tal bijdragen die zich met verschillende
van Zwart.
aspectcn van de relatie tussen christclijOat ik mij bcperk tot dcze bijdragc
kc politick en democratic bezighouden
Zo zijn er ondcrmeer bijdragen gcwijd
aan de verhouding tussen protestantisme en democratic, aan het thcocratisch
denkcn in de CHU en aan de verhouding tussen sekse en kie'>rccht in de

* Dit is een re,rctlc of! hct hoofdstuk 'Aif11
(;od mecr ge/JoorZilntC/1 dan de HICHSCJ/'
i11 de bundel 'C!Jristelijkc fJo/itiek nr democmtie' die von{J Jtlar verschec11
1110Ct

komt niet aileen voort uit helangstel-

de ontstaansgeschiedenis van de ver-

ling, maar ook uit verbazing. Ue gc-

schillende

nocmdc

Onvergeeflijk is het kit dat gecn cnke-

bijdrage

is

een

dergelijkc

encyclieken

is

gewijd

aaneenschakeling van onbegrip en ver-

le aandacht wordt bcsteed aan de ency-

tekening dat hieruit geen eerlijk en

click Cenlesill!us Am111s uit 1991 van paus

cvenwichtig becld naar voren komt van

Johannes Paulus II - uitgegcvcn ter gc-

de vcrhouding tus<,en katholicisme en

legenheid van de hondcrdstc verjaardag

democratic in de negentiende en twin-

van de encycliek Rerum Novartm! van

t!gste eeuw. lk wil hier probcren aan tc

paus Leo XIII -, waarin met name in

gcven waar mijn problemen met deze

hoofdstuk

bijdrage liggen Eerst wil ik cen aantal

wordt gcschonken aan de rooms-katho-

V

uitgebreidc

aandacht

uiteenlopende opmerkingen maken, om

Iieke staatsleer. Hieruit blijkt dater nog

dan vcrvolgens mijn fundamentelc he-

steeds sprake is van een christelijke/ka-

zwarcn naar voren te brengen.

tholieke staatsleer, in tegenstelling tot

Voor de bcschrijving van de relatie tw,-

hetgeen Zwart op p. 35 beweert.

<,en katholicisme en democratic baseert
Zwart zich nagenocg aileen op pause-

Een voorbeeld van zo'n ergerlijke mis-

liJke encycliekcn Voor hct kennisnc-

vatting staat op p. 23/24. Hier wordt

mcn van de inhoud en ontwikkeling

gesteld dat paus Leo XIII de socialisti-

van de rooms-katholieke staatsleer en

sche idee dat alfe mensen gelijk zoudcn

<,ociale leer vormcn de pauselijkc cncy-

zijn bestreed. "Cod had naar zijn me-

clicken inderdaad cen belangrijke bron

ning gewild dater meerderc standen in

naa<,t de conciliedocumenten-" Dat aan

de maatschappij waren, 'die' - zo citeert

deze laatste nauwelijks aandacht wordt

Zwart Leo XIII - 'in waardigheid, rech-

besteed i'> bevreemdend. Erger is echter

ten en gezag verschillen'" Hij voegt

het volgende De encyclieken worden

hieraan toe: "Daarom was het onnodig

nict of nauwelijks in hun historischc

de gehele bevolking te betrekken bij

context gcplaatst. Bovendien worden

het staatsbeleid". Dezc passage is cen

links en rechts citaten uit encyclieken

duidelijk voorbecld van ideologische

geplukt om aan te tonen dat de grond-

vertekening. Wat hier door Leo XIII

,]agen van de rooms-katholieke staats-

wordt gcponeerd is, dater in de samen-

leer en <,ociale leer niet verenigbaar zijn

leving

met hctgeen in het begin van de bijdra-

bestaan, ieder met ccn eigcn plaats en

verschillende

beroepsstanden

gc wordt gedcfinieerd als 'democratic'.

taak in het geheel van de samenleving.

Zo wordt de indruk gewekt dat hier

Deze standen dicnen tot heil van zich-

geen hi'>torisch onderzoek plaatsvindt,

zelf en de gehele samenleving harmo-

maar dat er naar illustratie-materiaal

nisch samen te werken. De klassenstrijd

wordt gezocht voor eo1 vooropgezette

wordt afgewczen. Uitgangspunt is dat

mening. Verder ontbreekt in de bijdra-

iedere beroepsstand, iedere gemeen-

ge elk begrip voor de ontstaansgeschie-

schap in die samenleving en ook iedere

denis van dcze encyclieken. Zo wordt

persoon, een eigen taak heeft. Ieder

de indruk gevestigd dat de encyclieken

hoeft niet gelijk te zijn. Uezc beroeps-

een reeks hoogst per<,oonlijke schriftu-

standen zijn echter geen kasten, waarin

ren zijn van opeenvolgende pausen.

mensen zijn opgesloten. De samenle-

Bevrecmdend is het dat geen kennis is

ving is ecn organisch geheel, opge-

genomen van de vele literatuur die aan

bouwd uit talrijke gemeenschappen,
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waarvan huwelijk en gezin de klcinste

tccrt, nauweliJks nog verdcdigers vindt.

gemeenschap vormen. Deze organische

Naar de huidige opvatting is de demo-

maatschappij-opvatting wordt gesteld

cratic wezenlijk verbonden met de

tegenover de atomistische en individu-

rechtsstaat. Zo dient er cen onafhanke-

alistische die door de aanhangers van

lijkc rcchter te zijn, die de resultaten

de idealen van de Franse revolutie zoals

van de besluitvorming door de ovcr-

liberalen en socialisten werd voorge-

heid tegcn het Iicht van de grondrech-

staan. Dit uitgangspunt betekende be-

ten houdt. juist deze grondrechten in

slist niet dat groepen en/of standen per

Crondwet en verdragcn beschermcn

sc van medewerking van het staatsbe-

minderheden en andersdcnkenden tc-

stuur waren uitgcsloten. Dat is de up-

gen 'de dictatuur van de mecrdcrheid'.

vatting van Leo XIII niet. We! bestond

Verdcr garandcrcn grondrcchten ccn

cr een duidclijke voorkcur voor ccn or-

klimaat van openheid, van vrijhcid en

ganisatie van en participatie in het

discussie die mccrderhcidsbeslissingcn,

ovcrheidsbestuur door middel van dcze

puur als meerderheidsbeslissingen, kun-

beroepsstanden Dit is de achtergrond

ncn relativcrcn en corrigeren.

van het corporatisme dat zo'n sterkc rol

In hct spoor van de Fransc revolutic

hccft gespeeld in de rooms-katholicke

wcrd in de ncgcntiendc ccuw de parle-

sociale leer en staatslcer tot in de jaren

mentaire wet als uitdrukking van de wil

vijftig van deze eeuw toe.

van de meerdcrheid (volontege11cmlc) beschouwd. Dit legismc was de kern van

Het fundamentele probleem

de zich toen ontwikkelende democra-

Maar nu mijn fundamentele probleem.

tic. Dit is ook het democraticbegrip

Zwart heeft, zoals ik hoop aan te to-

van Zwart. Het is juist dit formele de-

nen, enerzijds weinig begrepen van de

mocratiebegrip waarvoor de katholieke

rooms-katholieke staatsleer en socidle

kcrk zo bang was en is. Als de staat, als

leer en van het (neo)thomisme, dat

de wetgever, geen norrncn erkenncn

hieraan ten grondslag ligt. Anderzijds

die hoven hen staan, <,taat de willekcur.

hanteert hij een verkort democratiebe-

de totalitairc staat, ja de bloedigc dicta-

grip. Dit moest misgaan.

tum voor de dcur Het cinde van de

Allereerst zijn democratiebegrip. Hij

Franse revolutie levcrdc hiervoor een

omschrijft democratic als: "de staat<.-

levend bcwijs.

vorm waarbij de uiteindelijke macht
(via een of andere vorm van representa-

Nu de andere kant. "In dit artikel is

tie) bij het volk ligt en waarbij de be-

bctoogd dat de belangrijkste reden

sluitvorming plaatsvindt op basis van

waarom katholicisme en democratic

het majoriteitsbeginsel". (p

Dit

moeilijk vcrenigbaar zijn is gelcgen in

!outer formcle democratiebegrip hecft

de pretentie van de katholieke kerk in

17)

niets met recht en gerechtighcid van

het bezit te zijn van kennis omtrent de

doen. Er is !outer sprake van 'Legitimation

door Cod geschapen zedewet ('absolu-

durch Verfalmn' Het resultaat is puur po-

te orde'), waarnaar de gehele wcreld en

sitivisme: wat de meerderhcid beslist is

de totale mensheid zich moet richtcn.

moreel recht en juist. Er bestaan geen

Wat goed en waar is wordt volgens de

normatieve grcnzen. Het is dan ook om

katholieke leer niet bcpaald door men-

deze reden dat een dergelijk verkort

sen, maar door Cod. Deze opvatting is

democratiebegrip, zoals Zwart han-

moeilijk te verenigen met cen staats-

vorm, waarbij de UitciHdelijkc 111ilcht hi) de
iliccrderhcid t'<lll de bwolkilll} li_qt (curs. v.W.).

de: cr is een v66rgegeven normaticve
structuur. De staat heeft, evenals iedere

In een democratie be<;taat immers het

mens, te erkennen dat er een vo6rgege-

ideaal van een vrije discussie tussen

ven normatieve structuur bestaat.

c

Op opvattingen, zoals deze ook door

3::i

vriJC mensen, over hetgeen het bcste is
voor de staat. Aan zo'n vrije discussie
hebben waarhcidskenners gccn behoef-

Zwart naar voren worden gebracht, re-

te, omdat zij pretendcren reeds a priori

ageert Ce11tesi111us Am111s. "l\1en is nu ge-

te wcten wat het beste is." (p. 34)

neigd te stellen dat agnosticisme en het
sceptisch relativisme de fi-

De misverstanden en de
vcrtekening die hier naar
vorcn komen zijn onthutsend. lk zal proberen enige
helderheid te verschaHcn.
llij aile ontwikkeling kent
het rooms-katholiekc geloven en denken tot op de
huidige dag een constante
en dat is de volgendc: cr
bestaat

een

nonnaticve

scheppingsorde. Het goedc en het kwade zijn nict
!outer relatief of situationecl. Cod hccft de wereld
geschapen en deze schcp-

Hoe wij anno 1996
moeten omgaan met
het uitgangspunt
van een
voorgegeven
normatieve orde, is
niet zo eenvoudig
en vraagt veel
studie en overleg.
Ook in het CDA.

ping-,ordc is ecn 'afschaduwing' van Zijn Wczen en hceft daarom

losofie en de fundamentele

houding

zijn

die

beantwoorden aan de democratische politieke vormen en dat degenen die
overtuigd zijn de waarheid
te kennen en deze vast
aanhangen,

onbetrouw-

baar zijn uit democratisch
oogpunt omdat zij nict
aannemcn dat de waarhcid
door de mcerderheid bepaald wordt of verandcrlijk

is

volgcns

de

verschillen in het politiekc
evenwicht. Wat dit betrcft

is het nodig op te merken dat, als cr

cen normatid karakter. In tegenstelling

geen enkcle uiteindclijke waarheid be-

tot de rdormatic gaat het rooms-katho-

staat welke de politieke actic richt en

lieke denken ervan uit dat hct geschape-

leidt, de idceen en overtuigingen ge-

nc nict zo door de zonde is aangevreten

makkelijk als instrumenten voor machts-

dat Cods Hand in Zijn schepping nict

doelcinden gebruikt kunnen worden.

mccr te hcrkennen zou zijn. De 'natuur-

Ecn democratic zonder waarden wordt

lijke orde', de 'natuurlijkc zedewet' zijn

gemakkelijk een opcnlijk of slinks tota-

in beginscl voor een ieder kenbaar. De

litarismc, zoals de geschiedenis aan-

kerk aan wie de uitleg van dcze 'natuur-

toont." Wat bctekent dit nu7 Mag deze

lijke zedewct' is toevertrouwd, geeh bij

waarheid aan andercn worden opge-

dit leren kennen hiervan Ieiding. Dit

legd7 De encycliek voegt daarom on-

uitgangspunt is ook de grondslag van de

middcllijk hieraan toe: "De Kerk sluit

rooms-katholicke staatsleer en sociale

haar ogen ook niet voor het gevaar van

leer.

het fanatisme of het fundamentalisme

NatuurliJk (en gelukkig) is er een ont-

van hen die in naam van een ideologie

wikkcling in deze leer en werd dcze 'na-

welke pretendeert wetenschappelijk of

tuurlijkc orde' gcleidclijk aan minder

godsdienstig te zijn, menen hun opvat-

statisch opgevat, maar in haar grondslag

ting over de waarheid of het goede te

bled dcze tot op de huidige dag dezelf-

mogen opleggen aan andere mensen.

c.
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De christelijke waarheid is niet van dit

:J

type. Het christelijk geloof, dat niet

Gesclnllacksac!JC. Dat vond de kerk vroe-

ideologisch is, pretendeert niet de ver-

ger en dat vindt de kerk nog zo. Hier is
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kwaad is. Coed en kwaad zijn geen

anderende sociopolitieke werkelijkheid

gecn ~:.prakc van een verandering van

in cen strak schema op te sluiten en

'mensbeeld' door de crkenning van de

erkent dat het Ieven van de mens zich

grondrechten bij het Tweede Vaticaans

in de verschillende en onvolmaakte

Concilie, zoals Zwart op p. 3 I beweert.

omstandigheden

Daarom

Wei is heel belangrijk dat bij dit conci-

heeft de Kerk, die steeds weer de trans-

lie wordt erkend dat de staat de burger

realiseert.

cendente waardighcid van de mens

niet zonder meer tot hct zedclijk goede

bevestigt, als haar methode de cerbiedi-

n1ag dwingcn.

ging van de vrijheid"5 Dit laatste is uitdrukkelijk bij het Tweedc Vaticaans

Veel studie en overleg nodig

Concilie vastgelcgd (zie de Verklaring

Afsluitend wil ik opmerken dat hct den-

over de godsdienstvrijheid Dignitatis

ken in katholieke kring over staat en

Hummwe). Wat bij aile verandering een

rnaatschappij zich '.edcrt de Franse re-

constante blijft in de katholieke leer is

volutic '.tcrk heelt ontwikkeld. In elk

dat goed en kwaad hun fundament niet

geval na de Tweede Wereldoorlog is de

kunnen vinden in mensclijke (meerder-

verstarrende

heids)beslissingen, maar in een v66rge-

Middelecuw<,e

preoccupatie

met

de

standenmaat'>chappij

geven objecticve morele orde.

verlaten, de democratie (in de ruirne

Mag ik in dit verband Donner citeren

zin), en de grondrechten zijn uitdruk-

bij de aanbicding van de bctreffende

kelijk

bundel "De zekerheid dat er een ijk-

staatsleer en sociale leer gehaald Ook

binnen

de

rooms-katholieke

punt is en een patroon - een ingescha-

de autonomic van het binnenwereldse

pen ordening en Gods vingcr in de

wordt uitdrukkelijk erkend en daarrnee

loop der geschiedenis - die in iedere

is ook de grond,]ag gelcgd voor een er-

concrete situatie cchter opnieuw ge-

kenning van het beginsel van scheidlllg

zocht en gevonden moet worden"(,

van kerk en staat. Fchter biJ dit alles

Zich ontwikkelcnd hecft de katholieke

houdt de room<,-katholieke kerk haar

kerk en 66k de rooms-katholieke staats-

gerechtvaardigde reserves d1e ik boven

lecr en sociale leer, in dezc eeuw gelci-

heb vermcld. Zo kan een schciding van

delijk het belang van de dcmocratie in

kcrk en '>taat niet betekenen dat de

haar ruime betckenis, verbonden met

staat zichzelf tot hoogstc norm stelt en

de grondrechten en de machtenschci-

dat de mecrdcrheid uiteindelijk uit-

ding leren kenncn. AI eeuwcn lang is

rnaakt wat rccht en gerechtigheid is.

hct strcven van de rooms-katholicke

Hoe wij an no I 996 moe ten orngaan

kerk niet (mcer) naar cen (formecl)

met hct uitgang"'punt van ecn v66rge-

christelijke staat, maar naar roorns-ka-

geven norrnatieve orde, is niet zo cen-

tholieke opvatting hecft wei iedere

voudig en vraagt vee! studie en overlcg,

'>taat, wil hij niet totalitair worden, te

66k in het CDA. lk kan dit vraag'>tuk

erkennen dat hijzelf nooit de uiteinde-

hier slechts kort aanstippcn

lijke bron van recht en gerechtigheid

menteel is de erkenning dater zo'n mo-

kan zijn

Funda-

Maar dit geldt uiteindelijk

rele orde is. Deze erkenning kan niet

ook voor iedere mem. Ook deze kan

bctekenen dat er bij wijze van sprekcn

uiteindelijk niet uitmaken wat goed en

hoven de rnem een maS'>icf blok nor-

men zweeft. De morele orde is niet sta-

Cod mecr moet gehoorzamen dan de

tisch en de perceptie hicrvan is niet

mcnsen'.

-n,

o;l

passiet Met verstand en hart neemt de

;;c'

deze naar zijn Ieven toe. De rooms-ka-

Dr C JM. van WismJ is 1111ivmilair !Joofddocellt cum de vc1kgroep Staatsrec!Jt cum de

tholieken aanvaarden hierhij de Ieiding

Uniuersileit

mens dezc morele orde waar en vertaalt

cl

Amsterdcm1.

tJ!l11

van de kerk. Mag ik een voorheeld geven om een en ander toe te lichten. De

No ten

gemccmchap van het huwelijk, en

I

HI von de Streck H.-,\1 Th J) ten Napcl en

R S.

daaruit voorkomend het gezin, is cen

z,.,·art

I

red ''

Clnr<.le/J)kc flOIItrck

(II

tiemouililf.

Sdu. ·.,-Cravenhagc 1995

natuurlijkc gemeenschap. 'Natuurlijk'

De zeer lezen<>waardtgc toe<..prJak die Donner

wil zeggen dat doc\ en wezen van hct

hi) deze gelegcnhcid heeft gehoudcn t<; atgedrukt 111 ( lm~:lor Douou!lli~d1c \'erkmnrrr_Jcll ]/96

huwcliJk in de menselijke natuur verankcrd liggen Het gaat hierbij om een

82 c v
Hrcrbl) moet nutuurll)k allcrccr'>t gewezen \vor-

liefdesgemccnschap waarin kinderen

den or I.A

gchoren kunnen worden en waarin dc-

19-t-5-19t!O

Horne\va<:.::.er· Kt~thollckc

Rnrd I !-icrkomsl

Nijmegen 1()()5. Ztc de recen<,Je van dit bock

ze kunnen opgroeien. In het huweliJk

door Th H r ,\.1

en hiJ de vormgeving van het huwelijk

hoort

client men zich te richten naar de normen die uit hct wezcn van het huwelijk
voortvloeien. Dit hetekent niet dat de
concrete ontstaan<;- en hestaanswijze

VolbflMiiJ

Jron (tot !96il,

c11

ccn

Bnnkcl. '!n een anderl' part11
kathol1ek

llJCt

rhuJ<:.·.n~rl'lnt

Dwwu·<~tmhc \'nkmltiH!)fll 2/(j6, 65-74

4

Ook de ( odex lum

C.ntOIIICI

van l CJ 17, maar voor-

J! d1c van I (J8:1 bcvattcn belangrl)k. etgcnliJk
ntet te nl'gcrcn tnrormJtte
!k utccr h1cr utt de Nederland<,c vcrtal1ng, gepuhltceerd

1T1

de Kcrkcli}ke Douontn/11/tc

van het huwclijk en het gezin door de

!991,nr3,3R

tijdcn heen dezelfde is. De cmpirische

( hmtc11 /)wtoudli'>Lin' \'crkcnll!lli}fll

t-:1-f,

2/CJ(J, 8~ lk

versch!Jningsvorrn van het huwclijk
client echter wei te heantwoorden aan
hct wezen en het doc\ van het huwcliJk Dit hetckcnt dat een huwelijk van
twec pcrsonen van het gclijke geslacht
in <;trijd is met wczcn en doe\ van hct
huwcliJk

!,

'Cinistelijkr politiek en democratic', onder redaclie Pilll I!J 1){111 de Strerk, 11M T/JL) ten
Nape/ e11 RS Zwart, Sd11 Uitqeuers, 199),
216

hlz,]Jt,sn.

Ook adoptic van kinderen

door dergelijke paren is 'tegcnnatuurlijk' omdat ieder kind 'van nature' recht
hecft op cen vader en een moeder.

Forum
In deze rubriek passen kortere bijdragen waarin kort en krachtig ar-

lk hch velc prohlemcn niet kunnen aan-

gumenten gegeven worden voor

roeren, maar ik hoop dat deze kortc re-

een bepaalde opvatting. Bijdragen

actie op de bijdrage van Zwart deze

zijn welkom die in niet meer dan

discussie mag stimuleren. Cczien het

2000

lei t dat cr een objccticve norma ticvc

kwestie ncerzetten. De opinie moet

woorden

een

prikkelende

structuur is die zich onttrekt aan hct

passcn in de opzet van CDV: het

mensclijk bcschikken en gezicn de pu-

client te gaan over de strategische

bliekc

vragen achtcr de politieke actuali-

bcsluitvorming

in

een

zich

steeds verder van het Christendom ver-

teit. Bijdragcn die discussie uitlok-

wijdcrende <;amenlcving, blijve hct uit-

ken verdienen de voorkeur.

gang<;punt voor christenen dat 'men

/
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