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Or. HAC.M. Notenboom 

Angstvoorsucces? 

De laatste twaalf maanden is in Europa 
enorm veel tot stand gekomen en er staat 
nog veel te gebeuren op gebieden waar
voor de Europese federalisten zich na de 
laatste wereldoorlog hebben ingezet. Ook 
de christen-democraten in West Europa 
behoren tot de federale beweging en zij 
hebben majeure bijdragen geleverd aan 
het Europees integratieproces. Wat thans 
geschiedt is mede vrucht van de visie en 
inspanning van christen-democratische 
staatslieden in verschillende Ianden, van 
leidende mannen en vrouwen in onze drie 
christen-democratische partijen, van ver
kiezings- en regeringsprogramma's en 
van stellingnamen in beide Kamers van de 
Staten-Generaal De voornaamste grond 
daarbij was en is een immateriele het 
voorgoed voorkomen van oorlog tussen 
onze volkeren en staten. Oaarnaast een 
meer materiele: meer welvaart door een 
grotere, niet afgeschotte mark! en een 
open wereldhandel, ook om die hogere 
welvaart te Willen inzetten VOOr meer recht
vaardige wereldverhoudingen. 

In de campagne voor de eerste verkie
zing van het Europese Parlement had ik 
het - vooral met jongeren - vaak over de 
ideele achtergrond van de gemeen
schapsarbeid door te wijzen op Ianden als 
Tsjechoslowakije, Hongarije, Polen en de 
OOR, waar veel mensen via illegale blaad
jes en met risico voor hun veiligheid het 
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proces in het Westen met grote spanning 
volgden. Omdat zij het Europese opbouw
werk zagen als de weg waarlangs hun be
vrijding komen en waar hun toekomst lig
gen zou. Nu is er in die Ianden democratie 
en maakt dat wat ODR was plotseling deel 
uit van de Gemeenschap. 

Wat thans in voile voorbereiding ver
keert is een verdere slap naar een markt 
via 'Europa'92' en de fasegewijze verwe
zenlijking van de Economisch Monetaire 
Unie, leidend tot een gemeenschappelijke 
munt. Oil alles gekoppeld aan een poging 
tot modernisering van de structuur van het 
bouwwerk qua interne en externe be
voegdheidsverdeling. De externe betreft 
de vraag waartoe de Gemeenschap 
bevoegd is en waartoe de lidstaten. De in
terne gaat over de vraag welke instelling 
binnen de EG tot wat bevoegd is. De volks
vertegenwoordiging het Europese Parle
ment; de vertegenwoordigers der lidsta
ten de Raad; of de onafhankelijke politie
ke bestuurders de Commissie. De desbe
treffende regeringsconferenties zijn 
begonnen in december 1990, hetzelfde 
jaar waarin zich de omwenteling in Midden 
en Oost Europa voltrok. Oeze omwenteling 
droeg bij aan de politieke wil om het tempo 
van cte communautaire intensivering te 
versnellen Omgekeerd kan die intensi
vering niet meer zonder de nieuwe pan
Europese dimensie daarbij te betrekken. 



Oat het politici duizelt bij zoveel tegelijk 
valt te begrijpen er ligt inderdaad wei een 
en ander op hun bord (afgezien nog van 
complexe problemen, waarvoor het demo
cratisch instrumentarium waarmee wij ple
gen te werken waarschijnlijk niet adequaat 
is). Die duizeling zal toch niet lang mogen 
duren, wil men althans het proces mee 
kunnen blijven sturen, juist nu er zoveel 
successen en kansen zijn 

Burcht 
De vraag komt bij miJ op of het Binnenhof 
anno 1990 niet eerder op een burcht leek 
waarin men zich terugtrekt dan op een 
centrale van impulsen aan een koersbern
vloeding van dit immense proces In deJa
ren van Eurosclerose en een dreigend ver
loren gaan van het bereikte was de Twee
de Kamer meestal het decor van aanspo
ringen, soms zelfs verwijtend, aan het 
adres van de regering om zich krachtiger 
in te zetten op de rechte koers van voort
gaande integratie en vorming van een 
economische, sociale, monetaire en poli
tieke Gemeenschap De laatste tijd lijkt het 
er wei eens op also! men terugschrikt van 
de resultaten. Terughoudendheid, zelfs 
angst en remmen lijken het beeld te domi
neren van de debatten over de EG. Het zal 
toch niet zo zijn dat daarbij de eigen toe
komstige positie van de nationale volks
vertegenwoordiging voorop staat? Heeft 
men dan vroeger niet eerlijk gemeend wat 
men zei? Was het lippendienst in de ge
dachte dat het toch wei nooit zover zou ko
men, het echec overlatend aan het handje
vol specialisten dat op dat terrein de nek 
uitstak? lk hoorde vroeger wei - terecht
spreken over de voorgangersfunctie van 
de gekozene, die niet uitsluitend de vertol
ker mocht zijn van wat leefde onder de 
mensen, maar daaraan vanuit geloof, 
overtuiging en politiek program mee lei-
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ding moest geven Geldt dat niet ook nu 
en betreft dat niet ook de constructie van 
de Europese Gemeenschap, waarvan na 
zoveel onderzoek - als heel bewuste keu
ze- herhaaldeliJk werd geconcludeerd dat 
die zeker ook in ons natlonaal belang is? 

De klemtoon lijkt nu weer gelegd op in
strumenten, die nationaal begrensd, grote
re rechtvaardigheid, zuiverder milieu en 
efficientere bestuurskracht moeten ople
veren. Denkt men weer over de maakbaar
heid van een nationale samenleving'7 
Wordt vergeten, dat op de meeste van 
deze zorggebieden slechts duurzaam ef
fect gesorteerd kan worden, mils dit 
supra-nationaal wordt geregeld'7 lk wil 
hiermee niet suggereren dat een Europese 
samenleving wei maakbaar zou zijn en 
evenmin dat de EG een oplossing voor al
les in petto heeft Maar ik vraag miJ af of de 
aansporing dat de zich thans aandienen
de mogelijkheden als uitdaging moeten 
worden gezien aileen voor het bedrijfsle
ven geldt en niet evenzeer politiek en be
stuur. De haast traditioneel voor Neder
land kenmerkende kritische houding bij 
het Europees avontuur moet miJns inziens 
aan effect inboeten bij een houding van 
angst en remmen van de geschiedenis 
Verhindert remmen immers niet het bewust 
bepalen van richting en koers'7 

Niet iedereen in de polrtiek behoeft de 
aandrang te voelen de geschiedenis als 
staatsman of -vrouw in te gaan, maar wei 
past eenieder bezinning op de vraag wat 
zij of hij bijdroeg aan de historische kansen 
in het laatste decennium van de twintigste 
eeuw. 
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Groepsgesprek 
Geloof en cultuur 

De overhe1d heeft invloed op de cultuur, 
maar is er zeit ook afhankelijk van. Over 
cultuur, ge!oof en de rol van de christen
democratie spraken drs. M Beinema, dr. 
PA van Gennip, drs. GJA Schampers, 
OL Schrover, mr. LB.M Wust. drs. CJ 
Klop en drs. ThBFM Brinkel Een ver
slag van een gesprek waarin de proble
men worden aangestipt, maar nog niet tot 
de kern kon worden doorgedrongen. 

De overheid doe! aan cultuurbeleid. Aile 
gewilde, of ongewilde be1nvloeding van 
normen en waarden in de samenleving 
door de overheid en de uitingen daarvan 
in gedragingen en geestesprodukten vor
men te zamen een algemeen cultuurbe
leld. Uit1ngsvormen en geestesprodukten 
op het gebied van media, onderwiJS en 
kunsten die collectieve waardering genie
ten ziJn specifiek cultuurbeleid te noemen. 
Over cultuur, chr1stelijk geloof en de rol 
van de christen-democratie spraken drs. 
M Be1nema. lid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, dr. PA van Gennip, se
cretaris van de Katholieke Raad voor Kerk 
en Samenleving, drs. G JA Schampers, 
burgemeester van Uden, O.L. Schrover, 
kunstenaar, mr. L.B.M Wust, oud-KRO di
recteur en drs. C.J. Klop. lid van de redac
tie van Christen Democratische Verkennin
gen, Ievens gespreksleider De redactie
secretaris maakte het verslag. 
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De beleving van normen en waarden in het 
gezin, de kerk, het bedrijfsleven, maat
schappelijke organisaties en b1j de over
heid zelf stempelt de algemene cultuur, de 
'levensstijl' van de Nederlandse samenle
ving. Het lijkt wei of de godsdienstigheid in 
Nederland verandert. Het christelijk geloof 
bezit niet meer het exclusieve, onwrikbare 
en doordringende karakter van bijvoor
beeld de eerste helft van de twintigste 
eeuw. Oat heeft effecten op de cultuur. Is 
de Nederlandse cultuur niet christelijk 
meer? 'De Evangelische Omroep zal zeker 
zeggen dat Nederland geen christelijke 
samenleving meer is. Hoe je daar over 
denkt hangt af van je eigen godsdienstig
heid,' aldus de heer Schrover. 'We belan
den daarmee (indirect) biJ een van de 
kernpunten van de christen-democrati
sche cultuurproblematiek De christen-de
mocratle staat voortdurend voor de moei
lijke opgave om de samenhang tussen po
litiek, geloof en kerk naar de eisen van de 
tijd te definieren. Vanwege de scheiding 
tussen kerk en staat, die wanneer zij in ex
tremis word! toegepast altijd leidt tot een 
marginalisering van de religieus gelnspi
reerde netwerken, is dat geen eenvoudige 
taak. Wat is de kerstenende functie van de 
christen-democratische inspiratie? lk ge
loof dat je in deze context kunt zeggen dat 
een andere positie van het geloof in de sa-
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Van Gennip: Het adagium 
'buiten de kerk geen heil' 
doet nog steeds opgeld. 

menleving niet direct een ontkerstening 
van de cultuur behoeft te betekenen ' 

De heer Van Gennip wijst erop dat het 
christendom meer is dan het geloof aileen 
'Het hart van het christendom is natuurlijk 
het geloof. Maar na 2000 jaar is daar wei 
wat meer bijgekomen. De christelijke cul
tuur is meer dan aileen de gelovige cul
tuur. De hele samenleving is gekerstend. 
Overigens ben ik gelukkig met de term al
gemeen cultuurbeleid, als iets waar bij
voorbeeld ook de minister van Financien 
mee te maken heeft. Oat is een nieuwe in
valshoek, die de komende jaren belangrijk 
zal worden. De rol van het onderwijs moet 
niet onderschat worden.' 

De heer Wust: 'De algemene cultuur lijkt 
me in haar waardenbeleving niet zoveel 
minder christelijk dan in het verleden, dat 
op dit punt evenzeer zijn tekortkomingen 
te zien geeft. Er is natuurlijk wei een 'secu
larisatie' vast te stellen in de formele insti
tutionele zin. In de tijd van de Republiek 
was de (gereformeerde) Kerk een gelnsti
tutionaliseerd onderdeel van de staatkun
dige orde. Oat is niet meer zo. Maar dat ligt 
op een ander vlak.' Volgens de heer Bei
nema is er toch wei wat veranderd 'Het 
minder massief worden van de normen 
heeft zich niet aileen in de samenleving 
voltrokken, maar ook in de kerken, in de 
theologie. De theologie is ook minder ge
sloten geworden. Oaardoor kan de kerk 
beter herkennen wat in de samenleving 
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leeft. Neem het milieu. Het christendom 
heeft dat vroeger te vaak vergeten. Nu 
sluiten de kerken zich met het concept van 
de heelheid van de schepping aan bij wat 
buiten de kerken leeft. Consensus tussen 
christenen en niet-christenen is dus wei 
mogelijk Meer dan vroeger misschien.' 

En er is nog een ander belangrijk ver
schil met vroeger. De heer Wust: 'Op het 
punt van de zingeving van het menselijk 
bestaan bestond er consensus. ledereen 
geloofde, dat de mens door God gescha
pen is en op weg is naar een toekomstig 
Ieven. Thans Ieven lang niet aile mensen in 
dat besef, dat vroeger het Ieven en samen
leven fundamenteel structureerde en be
zielde. Het wegvallen daarvan schept een 
geestelijk vacuum. En er heeft zich, voor 
zover ik zie, (nog) geen alternatief voor dat 
bestaansfunderende Verhaal aangediend. 
Tal van opgekomen 'grote verhalen' zijn 
sindsdien alweer leeg gebleken. Het ge
loofsverhaal onthult nog altijd het diepst 
wat er met de mens aan de hand is en op 
het spel staat.' 

Oat betekent volgens Van Gennip dat 
het adagium 'buiten de kerk geen heil' in 
zekere zin nog steeds opgeld doet. Uitein
delijk komt de mens pas tot zijn recht in het 
voile geloof. Het gaat er, aldus Van Gen
nip, om wat voor definitie van kerk jeer op 
na houdt. Met het adagium is de geinstitu
tionaliseerde kerk bedoeld met al haar 
machtsaanspraken. Maar als je de ruimere 
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definitie van kerk als gemeenschap van 
aile gelovigen hanteert, dan heeft hij er als 
theoloog geen bezwaar tegen. Het chris
tendom kan de stelling immers niet opge
ven, dat het geloof heil brengt. De heer 
Schrover: 'lk ben het met Van Gennip eens 
dat het christelijk geloof heil brengt, maar 
wat betekent dat voor de christen-demo
cratie? We moeten de- toch- tegenstrijdi
ge relatie tussen kerk en staat niet uit het 
oog verliezen. Er bestaat een zekere span
ning tussen de politieke realiteit en de ker
kelijke uitgangspunten. Je kunt zelfs spre
ken van contradicties die echter naar hun 
wezen een diepe verbondenheid kunnen 
uttdrukken. Kerk en politiek zijn structuren 
die elkaar 'doordringen'. Er zijn dus geen 
scherpe lijnen die de kerkelijke en politieke 
belevenis van elkaar scheiden, uit-kade
ren. lk zou dus aan Van Gennips stelling 
willen toevoegen: Het christendom kan de 
stelling niet opgeven dat het geloof heil 
brengt 66k door politiek handelen, door 
werktuigen te zijn van God, door christelij
ke solidariteit en rentmeesterschap ' 

De heer Klop brengt naar voren dat in 
de algemene cultuur waar we nu in Ieven 
christenen een van de vele groepen zijn 
geworden. De mensen Ieven niet meer 
vanuit een besef. Toch speelt de religie in 
geseculariseerde zin nog wei een rol. 
Deze komt tot uiting in de waarden van 
medemenselijkheid en voorkeur voor fami
lieleven. Hoe komt daJ'? Van Gennip: 'Ais 
het er op aan komt geeft de helft van de 
bevolking aan dat ziJ tot een bepaalde kerk 
wil behoren. Maar tussen de 70% en 80% 
hangt wei een soort algemeen geloof aan. 
Slechts 20% wil zich niet gelovig noemen. 
Zou het in de zeventiende of achttiende 
eeuw veel anders geweest ziJn? Ook als 
de percentages zakken blijft het christen
dom de sterkste kracht. De christenen 
hebben een goed verhaal. ZiJ doen actief 
aan gemeenschapsvorming. Ze blijven de 
motor. De rest is immers zo vergruisd ' De 
heer Beinema wil dat vanuit ziJn geloofsop
vatting graag beamen. Maar, vraagt hij 
zich af, 'blijven christenen zich ook onder-
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scheiden als drijvende krachJ'? Er kunnen 
verschuivingen optreden. De islam her
vindt haar kracht. Is dat ook een gunstige 
ontwikkeling? Of komt daar concurrentie 
van? Als de ene godsdienst vervalt, kun
nen er andere opkomen.' 

De heer Wust voegt daar aan toe 'Men
sen ruilen hun christelijk geloof niet in voor 
niets. Ze gaan naar afgoden grijpen. Bij 
een dergelijk verval krijg je massieve vor
men van bijgelovigheid. Mensen kunnen 
niet zonder de religieuze dimensie.' De 
heer Schrover onderstreept daten wijst er 
op dat een derde van de Amerikanen te
genwoordig in re·lncarnatie gelooft. En hun 
aantal groeit. En ook in het bedrijfsleven 
zijn er tendensen naar afgodische vormen 
van religieus besef. Veel van de nieuwe 
bewegingen hanteren vormen van magie. 
'Wij zijn in onze cultuur getuige van een 
heropleving van de gnostiek, met esoteri
sche stromingen, New Age, moderne kun
sten,' aldus de heer Van Gennip. Hij somt 
een paar eigenschappen van de nieuwe 
religieuze bewegingen op: Zij zijn eclec
tisch, een vorm van levensbeschouwelijk 
toerisme. Als Je op de een bent uitgekeken 
stap je over naar de ander. Zij zijn vrijblij
vend, je komt niet tot een eigen geloofs
keuze. Zij zijn esoterisch, er is geen be
trokkenheid bij maatschappelijke omstan
digheden. En zij zijn elitair; je moet gestu
deerd hebben om te begrijpen waar het 
om gaat. Van Gennip trekt parallellen met 
de tijd van de opkomst van het christelijk 
geloof in het Romeinse Rijk 'Wij zijn een 
groot imperium geworden, waarin ieder
een in geestelijk opzicht grote persoonlijke 
vrijheden kan genieten.' Gnostieke invloe
den zijn nooit afwezig geweest, maar heb
ben zich eeuwenlang aan de rand van de 
samenleving geconcentreerd. Is er een 
groei van dit soort alternatieve religiebele
ving? Volgens de heer Schrover zal het 
zich n1et doorzetten. De samenhang ont
breekt. 'En het past niet in ons mensbeeld,' 
aldus de heer Schampers. Het uit zich vol
gens hem aileen maar in kleine, losse 
groepjes en is niet consistent. Aan de an-
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dere kant lijkt de kerk naar de mening van 
de heer Beinema daartegen tamelijk pas
sief te zijn. ZiJ oefent er geen kritiek op uit 
en spreekt het niet tegen. Beinema 'De 
kerk is niet meer zo zeker van haar zaak.' 

Maar wat betekent dit voor de algemene 
cultuur? Wust We moeten er niet a priori 
van uitgaan dat dit soort verschiJnselen 
zich in Europa overal in dezelfde mate zal 
voordoen. Daar ziJn de omstandigheden 
en de voedingsbodems te verschillend 
voor. Veel zal in de toekomst afhangen van 
de kracht, die van de plaatselijke of regio
nale christelijke gemeenschappen zelf uit
gaat. Chnstenen moeten hun Verhaal echt, 
geloofwaardig voorleven · 

De heer Schampers wijst in dit verband 
op het voorbeeld van Zweden, dat door
gaat voor het meest geseculariseerde land 
van Europa 'Er is daar een reveil van het 
lutheranisme en de katholieke kerk maakt 
er een geweldige groei door. Bij bultenlan
ders en biJ Zweedse intellectuelen On
langs is er een klooster lutherse benedicti
nessen collectief katholiek geworden. Veel 
mensen zijn opgegroeid in een sfeer d1e 
indifferent stond ten opzichte van de kerk. 
Die missen wat.' De heer Van Gennip ziet 
de grote u1tdag1ng in de mogelijkheid voor 
het christendom om zich te handhaven in 
een welvaartscultuur. Het christendom is 
van afkomst een religie met sterke impul
sen, die samenhangen met een schaarste
cultuur, zoals bijvoorbeeld het ascetisme ' 
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Wust: Dankzij de 
christen-democratie zijn 
we ontkomen aan de 
extremen van liberalisme 
en socialisme. 
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Zichtbaar maken 
Om geloofwaardig en wervend te kunnen 
zijn in die omstandigheden zou het chris
tendom zich dus moeten onderscheiden 
van de andere groeperingen Vallen chris
tenen op door een eigen levensstiji? De 
heer Wust 'WiJ liJden er erg onder dat wiJ 
het mystieke, dat het christendom ook in 
zich heeft, zo slecht kunnen combineren 
met de maatschappelijke betrokkenheid. 
Christenen zouden een onbaatzuchtige, 
dienende rol moeten uitstralen naar de we
reid. Een antenne moeten hebben voor het 
grote en kleine leed van de samenleving. 
Omwille van hun geloofwaard1gheid zou
den ze meer naar hun pretenties moeten 
Ieven. Oat geld! natuurlijk niet aileen voor 
christenen, maar de laatsten zouden daar
in eigenlijk moeten uitblinken. · Maar we 
moeten de christenen van dit moment ook 
weer niet te hard vallen, zegt Van Gennip 
'Er is zo veel bereikt in kerk en samenle
ving. Als je onderzoekt wat er aan prakti
sche christelijkheid plaatsv1ndt. is dat veel 
meer dan uit de statistieken blijkt. 

AnderziJdS, als dat n1et zichtbaar ge
maakt wordt, zullen nieuwe impulsen uit
blijven. Daarom moe! die inzet weer zlcht
baar gemaakt kunnen worden. Oat IS een 
belangrijk thema van christen-democra
tisch cultuurbeleid 1n algemene zin · De 
heer Beinema meent dat we niet moeten 
onderschatten wat er wei gebeurd is. Het 
geven van aalmoezen aan de armen is ver-
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Schrover: De 
vanzelfsprekendheid 
waarmee bureaucratieen 
uitdijen is beangstigend. 

dwenen. We hebben een stelsel van socia
le zekerheid, waar de christen-democrat1e 
aan b11gedragen heeft. Oat wil niet zeggen 
dat chnstenen onder de maat blijven. De 
zegeningen van de cultuur ziJn mede tot 
stand gekomen dankziJ de inzet van chris
tenen.' De heer Van Gennip is het er mee 
eens dat die inzet een zegening is ge
weest. Maar tegeliJkerliJd heeft zij ook een 
aderlating van het functioneren van de ker
ken in de samenleving betekend. 'Toen de 
zorg voor de armen of het onderw1js nog 
v1a de kerk verl1ep, kon het bindende ver
haal via deze deelfuncties naar de men sen 
worden overgebracht. Ooordat het nu in 
de economie en de staat georganiseerd is, 
IS het Verhaal, de levensbeschouwing, in 
een hoekje terechtgekomen ' De heer 
Wust w11 evenm1n tekort doen aan wat 
christenen bereikt hebben. Wust ·oankziJ 
de chr1sten-democratie zijn we ontkomen 
aan de extremen van liberal1sme en socia
lisme. We hoeven ons beslist n1et te gene
ren voor ons eigen verleden. Maar de jaren 
waarin dat werd opgebouwd. gingen ge
paard met het elan van een breder eman
cipatlestreven Nu die emancipatie bereikt 
IS, is veel van dat elan weggevallen. lk 
wacht met smart op nieuwe impulsen.' 

De heer Klop leidt de discuss1e naar een 
uitwerking van de manier waarop de chris
telijke insp1ratie heeft doorgewerkt in maat
schappelijke instellingen. Zo is bijvoor
beeld een aantal funclles van de kerk 
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overgegaan naar het sociaal zekerheids
stelsel In de structuur van de sociale ze
kerheld z1t een flink brok chnstelijkheid, de 
oorspronkelijke solidariteitsimpuls. Her
kennen de mensen die wei voldoende? De 
heer Wust vindt dat in het gangbare eco
nomische denken solidariteit eerder ge
zien wordt als een sociaal lapmiddel. dan 
dat het hele systeem van binnenuit door
dringt. Oat komi volgens de heer Schrover 
vanwege het feit dat onvoldoende reken
schap wordt gegeven van het onder
scheid tussen gemeenschapszin en bur
gerzin. Zo roept de PartiJ van de Arbeid de 
laatste tijd om meer burgerzin. Burgerzin 
gaat primair uit van een relatie tussen de 
burger en de overheid. Gemeenschapszin 
de verantwoordelijkheid tussen burgers 
onderling. Schrover vindt daarom het En
gelse woord 'commonwealth' zo'n treffen
de term. De heer Van Gennip is het eens 
met dit onderscheid. 'Model len van sociale 
zekerheid, waar de solidarite1t zit ingebak
ken, zijn ingeruild voor meer marktgerichte 
verzekeringen, waarin mensen de factor 
solidariteit niet meer herkennen. Kijk maar 
naar je loonstrookje. Alles wordt automa
tisch afgeschreven en verwerkt. I k ervaar 
dat niet als solidariteit. Maar is dat niet on
vermiJdelijk? Als wij ideele elementen in
brengen in de politiek worden ze zo gera
tionaliseerd, dat de waardebeleving ervan 
word! weggehaald, en daarmee Ievens de 
motivatie.' De heer Beinema bespeurt hier-
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in een teveel aan idealiseren van het verle
den. Beinema 'lk wil niet terug naar de 
diaconie, die kleren uitdeelde, aardappels 
en kolen. Ook het lekkere gevoel van het 
geven was niet zo ideaal.· 

De organisatie van de solidariteit in 
staatsinstellingen heeft de wezenlijke 
waarde die zij vertegenwoordigt minder 
zichtbaar gemaakt. Het is van belang haar 
weer naar voren te halen. De heer Wust wil 
de idealen niet stellen tegenover de func
tionele rationaliteit. die in de bureaucratie 
zo'n dominante rol speelt. ·Je moet ze we
ten te combineren. Je moet voor lief nemen 
dat in de sociale zekerheid niet meer een 
onmiddellijke relatie is tussen gever en 
ontvanger. Verzakelijking in die relatie is 
voor de ontvanger een verbetering. Oat is 
het probleem niet. Het probleem is dat de 
organisatiemodellen waarin dit alles gego
ten wordt zelf net zo goed de dragers van 
waarden zouden moeten zijn. Het gaat er 
om: hoe houd ik grootschalige organisa
ties humaan.' Volgens de heer Schrover 
los je dat niet op door aileen te praten over 
burgerzin en niet over gemeenschapszin. 
'Burgerzin is belangriJk. De relatie tot de 
overheid moet duidelijk zijn Mensen beta
len belastingen en de overheid moet daar 
zorgvuldig mee omgaan. Tegelijkertijd zijn 
er ook normen en waarden nodig. Om mis
bruik van sociale zekerheid tegen te gaan. 
Om zwartrijden te voorkomen. De overheid 
kan daarvoor aileen een instrumentele be
nadering vinden in de vorm van de invoe
ring van stadswachten, concierges. Oat 
wil zeggen zonder dat zij probeert ook de 
gemeenschapszin te herstellen. Want dat 
is vooral een zaak van de institutionele en 
politieke cultuur, van een zorgvuldige om
gang met mensen en zaken; zoiets laat 
zich niet regelen of dwingen, wei is een 
voorwaardenscheppend beleid mogelijk. 
Oit impliceert het afremmen van zichzelf 
genererende bureaucratieen. De vanzelf
sprekendheid waarmee beheersappara
ten af en toe uitdijen is beangstigend. Ge
meenschapszin: De zorg van de mens 
voor zijn omgeving. De onderlinge salida-
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riteit. Oat leidt tot structuren, tot cobpera
tieve verbanden en netwerken. In de chris
telijke opvattingen is de vrijheid daarom 
ook altijd gecombineerd met solidariteit, is 
er geen tegenstelling.' 

De heer Schampers is er optimistisch 
over: 'Je kunt een beroep doen op de soli
dariteit van mensen. Het institutionaliseren 
van sociale voorzieningen heeft niet geleid 
tot het verdwiJnen van het verantwoorde
lijkheidsgevoel. De invoering van de glas
bak is bijvoorbeeld een enorm succes, 
dankzij die gemeenschapszin. Maar er is 
controle nodig. Er is geen onbeperkt ver
trouwen. Bij de kruidenier staat de weeg
schaal ook op de toonbank, zodat de klant 
kan meekijken. Burgerzin is: Je bouwt mee 
aan de stad. Je gaat stemmen. Je bent lid 
van een politieke partij. Gemeenschapszin 
is veel breder. Het doet een beroep op het 
medeverantwoordelijkheidsgevoel van 
mensen.' De heer Beinema wil de ge
meenschapszin van mensen best stimule
ren, maar blijft zich ervan bewust dat de 
mens ook geneigd is in eerste instantie 
aan zijn eigenbelang te denken. Ous moet 
je sancties inbouwen, afspraken nakomen 
en controleren of anderen ze ook naleven. 
Beinema: 'lk moet namelijk nog zien of de 
mensen bereid zullen zijn de kosten te be
talen van het behoud en herstel van het mi
lieu. Als de rekening komt weet ik het nog 
zo net niet.' 

Waardenoverdracht 
Oat de gemeenschapszin bevorderd zou 
moeten worden is een belangrijk element 
van een algemeen cultuurbeleid. Welke rol 
speelt het christelijke geloof daarin? Hoe 
wordt het waardebesef levend gehouden? 
Het motiveren van mensen op basis van 
Bijbelse waarden, de verkondiging van het 
Woord, is, volgens de heer Beinema, in de 
eerste plaats de taak van de kerken. De 
vertaling ervan naar de politieke praktijk is 
de taak van een politieke partij. Met het ri
sico dat dan de band tussen Bijbel en be
leid niet meer zo direct zichtbaar is. Beine
ma: 'Volgens cijfers van het Centraal Plan-
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Beinema: Mensen die 
naar hun nieuwe tv kijken 
zijn niet met 
vrijwilligerswerk bezig. 

bureau zijn de uitgaven voor vrijetijdsbe
steding enorm toegenomen. Maar dan 
vooral van de individuele vrijetijdsbeste
ding. Weer een nieuwe TV en weer een 
nieuwe stereotoren. Oat is het dilemma 
waar de politiek voor staat. Zo staan we nu 
voor de invoering van de HDTV (high defi
nition televisie), waarmee mensen worden 
gelokt om weer nieuwe dure spullen te ko
pen. En we stimuleren dat vanuit de poli
tiek nog ook, omdat er banen biJ Philips op 
het spel staan. Maar de mensen die naar 
hun nieuwe HDTV gaan zitten kijken zijn 
niet met vrijwilligerswerk bezig. En dat is 
niet wat ons met gemeenschapszin voor 
ogen stond.' 

Die constatering brengt het gesprek op 
de rol van de politiek. Het CDA wil bijdra
gen aan de totstandkoming van een sa
menleving waarin de Bijbelse gerechtig
heid zichtbaar kan worden. Oat betekent 
dat de verschillende maatschappelijke 
verbanden zich elk naar hun eigen aard en 
funct1e moeten kunnen ontplooien. Voorts 
hoort de overheid geen bepaalde opvattin
gen dwingend als norm voor het culturele 
en maatschappelijke Ieven op te leggen, 
maar de geestelijke vrijhe1d te eerbiedi
gen De heer Wust: De staat heeft de op
dracht voor aile mensen op te komen. Niet 
om iedereen christen te maken. De staat 
kan wei de voorwaarden scheppen voor 
mensen om zo goed mogelijk te Ieven. Het 
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gaat dus niet zozeer om kerstening, als wei 
om humanisering van de cultuur. En dat is 
een geweldig probleem. De vereconomi
sering van de samenleving leidt tot een re
ductie van relaties tot vraag en aanbod. 
Oat model verdraagt zich niet met model
len, die voor duurzame persoonsontwikke
ling en sociale integratieprocessen nodig 
zijn Als het onderwijs of de media bijvoor
beeld volgens dat economische model 
moeten gaan werken, gaat er veel verlo
ren. Je kunt het warenmarkt-model niet zo 
maar overbrengen op waardenoverdracht. 
Oat te voorkomen is een geweldige op
dracht voor christen-democratische poli
tiek.' 

Kunstbeleid 
Dit thema wordt uitgewerkt in de sfeer van 
het zogenaamde specifieke cultuurbeleid. 
De heer Klop schetst het probleem aldus 
'Er is sprake van een economisering van 
de cultuur. Om dat tegen te gaan is over
heidsbemoeienis noodzakelijk. De over
heid maakt regelingen, benoemt ambtena
ren. Oat kan weer leiden tot een misken
ning van de christelijke inspiratie.' Beine
ma 'Er was een tijd dat de kunstproduktie 
aileen maar door de mark! bepaald werd. 
De schilder werd betaald door zijn op
drachtgever. Hij was afhankelijk van wat hij 
kon verkopen. Het arbeidsloon, ook van 
kunstenaars, werd echter steeds hoger. 
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Op een gegeven moment is de overheid 
aanvullende maatregelen gaan nemen. De 
gemeenschap is diverse vormen van kunst 
gaan subsidieren. Oat leidde wei tot bu
reaucratisering, maar anders was er van 
de kunstproduktie weinig overgebleven. 
Oat is niet verwerpelijk, maar hard nodig 
Uiteraard kan het altiJd beter. · 

Maar het probleem is dat bepaalde vor
men van bureaucratisenng kunnen leiden 
tot een m1skenning van chnstelijke inspira
tie. De mensen uit het vak en uit de vraag
sector organiseren z1ch tot een soort maat
schappelijk middenveld van degenen d1e 
er met verstand over praten, de fondsen
structuur, aldus de heer Schrover, maar de 
christelijke kunst komt daarin nauwelijks 
aan de bak. Van Gennip ·oe invulling van 
de criteria om de kunst te beoordelen wil 
zij voor subs1diering in aanmerking komen 
wordt overgelaten aan een incrowd Die 
kan zichzelf uitselecteren en zeggen dat 
christelijke kunst geen kunst is. Het zicht
baar maken van het christendom wordt 
door dit soort processen belemmerd. Het 
gaat ons echter niet om de behartiging van 
de belangen van christenen. Het gaat om 
instrumenten om de kunst in het algemeen 
te bevorderen DaarbiJ zal het de gemld
delde burger een zorg ziJn wat er aan 
schilderijen tot stand komt, die is meer 
ge1nteresseerd wat er op Veronica te z1en 
is 
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De heer Schampers is het daar niet mee 

Schampers: Er is iets 
nieuws aan de gang. Het 
christendom leeft weer in 
de kunst. 

Cultuur 

eens. ·oe kunstconsumpt1e is groter dan 
ooit. De vraag is, wat christelijke kunst is. 
De christelijkheid hoeft niet expliciet uit het 
kunstobject te blijken In de Jaren zestig 
waren er veel schildenJen d1e een react1e 
waren op het christelijk geloof. Was dat 
christelijke kunst'7 Daarna volgde er een 
penode, waarin de christelljke inspirat1e 
niet te merken was. Oat viel samell met de 
crisis in de kerken en het wegvallen van de 
kerk als opdrachtgever. Op het ogenbl1k 
komt de christelijke inspiratie weer op. Er IS 
iets nieuws aan de gang Het christendom 
leeft weer in de kunst. En chr1stelijke kun
stenaars krijgen erkenning lk denk dat de 
aversie 1n de Raad voor de Kunst ook n1et 
vol te houden is ' Maar de heer Schrover 
houdt vol dat de recensenten nog steeds 
kritisch ZIJn en een ambivalente houding 
hebben jegens christelljk ge1nspireerde 
kunst. AI verbetert de situat1e. 

Moderne kunst 
De heer Wust vindt dat de moderne kunst 
uberhaupt in een soort nacht verkeert. 
Wust 'Niemand begrijpt meer wat de mo
derne kunst- de beelden, de schilderijen, 
de muziek - eigenlijk nog bedoelt uit te 
drukken. En de kunstenaar legt er ook 
geen bedoel1ng in, dat rnoet het publiek 
zelf doen. ZiJ lijkt meer door haar onbegriJ
pelijkheid te fascineren, dan herkenbaar 
uitdrukking te geven aan menselijke oer
verlangens. Daarorn is er, vermoed ik, zo'n 
uitbreiding van de pop-cultuur en het po
pulaire drama, die in de honger naar dat 
laatste JUist voorzien. Veel 'hoge' kunst is 
ontoegankelijk geworden. Oat maakt het 
ook voor de overheid onmogeliJk er beoor
delingscriteria voor te vinden. Zij tracht ob
Jectiverende maatstaven te vinden, maar 
kan daar niet in slagen. ZiJ vervalt in niet 
nader verklaarde en ook niets verklarende 
criteria als bijvoorbeeld 'grensverleg
gend', op grond waarvan dan loch bepaal
de mensen of stromingen bevoordeeld of 
benadeeld worden ' 

Volgens de heer Van Gennip is het on
mogelijk voor de overheid een specifiek 
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kunstbeleid te voeren. 'De overheid kan 
niet aan kunstbeleid doen, want de over
heid heeft geen smaak. Een vorst, ja die 
had wei een smaak. NatuurliJk moet de 
overheid een tegenwicht bieden tegen de 
economische dominantie in de cultuur. 
Maar de overheid heeft zeit geen criteria. 
De ten dens om de staatsmacht te anonimi
seren leidt tot principiele blokkades om 
een kunstbeleid te voeren. TenziJ je de 
overheid loch weer zou beschouwen als 
kleine vorstjes. Dan zouden gedeputeer
den, ministers, en zo. weer individuele op
drachtgevers kunnen worden, ieder naar 
ziJn eigen smaak.' 

De heer Wust voelt dan loch meer voor 
verdergaande maatschappelijke sprei
ding van de cultuurfactor. Wust 'Men moet 
de actieradius niet beperken tot een pro
fessionele incrowd. Dan kweek je een een
ziJdige elite. Men zou ook andere dragers 
van cultuurwaarden kunnen inschakelen, 
zoals kerken die op dat punt een grote en 
nog altijd levende traditie hebben. Is het 
niet gek dat de kunstvoorziening in kerken 
de zorg van de overheid uit het oogpunt 
van cultuurbeleid zo beperkt gaande 
maakt? Als een mis van Mozart in het Con
certgebouw wordt uitgevoerd wordt daar 
subsidie aan verstrekt. Maar als week in 
week uit gewone kerkkoren door uitvoering 
van oude en nieuwe kerkmuziek een ui
terst fundamentele en existentiele cultuur
overdracht en cultuurbeleving overeind 
houden met toenemend schaarse finan
ciele middelen, dan onttrekt zich dat aan 
de zorgzame aandacht van de overheid.' 
De heer Beinema vindt dat een heel com
plex probleem, dat raakt aan de scheiding 
tussen kerk en staat. De overheid moet niet 
bepaalde waarden dwingend als norm op
leggen, maar de geestelijke vrijheid eer
biedigen. Oat betekent noodzakelijk dat 
de cultuurparagraaf in het verkiezingspro
gram van het CDA mager moet zijn Je 
kunt niet aan de ene kant zeggen dat de 
overheid geen kunstbeleid kan voeren en 
aan de andere kant pleiten voor een kunst
paragraaf die inhoudelijk voorwaarden uit-
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spreekt. Het is principieel onjuist als de 
overheid inhoudelijke waarden zou gaan 
opleggen. Een koning met smaak kon 
vroeger heel waardevol ziJn, maar de 
vorstjes van nu wisselen elkaar wat sneller 
at. Het zou niet goed zijn, als eerst vier jaar 
aileen maar christen-democratische kunst
aankopen gedaan zouden zijn, daarna so
cialistische en daarna weer andere. Nee, 
de overheid moet de voorwaarden schep
pen, zodat de pluriformiteit zich kan ont
wikkelen. De toepassing van dat uitgangs
punt blijkt in de praktijk niet helemaal 
ideaal te verlopen. Maar dat doet aan het 
uitgangspunt niet at, of dat nu voor onze 
persoonlijke voorkeuren gelukkig is of niet. 
De bevordering van de christelijke kunst 
moet van de christelijke gemeenschap af
hangen, niet van een politieke partij.' 

De heer Schrover ziet dat de cultuur ge
confronteerd wordt met ontkerstening en 
economisering. Hoe kun je daarop inspe
len? Schrover 'De overheid mag zeit geen 
smaak hebben, maar zij heeft de smaak 
overgedragen aan stichtingen, raden en 
andere tussenclubs. Het zijn elitaire peer
groups met hun eigen selectiecriteria. De 
enige controle die plaatsvindt is een eco
nomische, in die zin dat de overheid de 
boeken controleert. Een specifiek cultuur
beleid, zoals bijvoorbeeld minister Jack 
Lang in Frankrijk gevoerd heeft, kan voor
delen hebben. Je kunt variatie aanbren
gen in het bestand van deskundigen en 
het systeem van cobptatie, dat bij ons in 
de Raad voor de Kunst gepraktizeerd 
wordt, doorbreken. En je kunt andere 
structuren opzetten in de zin van decentra
lisatie en deconcentratie binnen de provin
cie van gemeenschappen van ge·interes
seerden, die de kunst toetsen aan maat
schappelijke opvattingen. Oat is een meer 
democratische opbouw. Daarmee kan de 
dialoog worden bevorderd en kunnen ook 
nieuwe elementen worden ingebracht.' De 
heer Schampers is het eens met de stelling 
dat de overheid niet een geestelijke rich
ling als norm mag opleggen. Schampers: 
'De overheid moet de voorwaarden schep-
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pen. De structuur van adviescolleges is 
daarvoor een goede oplossing. Maar er 
moet wei de nodige pluriformiteit inge
bracht worden en aanvoer van vers bloed. 
Het moet geen elite-aangelegenheid zijn. 
Naast levensbeschouwelijke is ook geo
grafische spreiding noodzakelijk. De over
heid moet zich wei Iaten adviseren, want 
de overheid zelf heeft geen mening 
Hoewel minister d'Ancona daar wei anders 
over lijkt te denken. lk ben het er mee eens 
dat ook de kerk als opdrachtgever in aan
merking zou moeten kunnen komen voor 
subsidie. Waarom zou aileen de gemeente 
Eindhoven in aanmerking kunnen komen, 
of een museum, en waarom niet de kerk?' 
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De heer Klop rondt de discussie at. Er 
blijkt nog weinig consensus te zijn. De dis
cussie ging vooral over de eerste vragen 
van of en hoe de overheid zich met cultuur 
en kunst zou moeten bemoeien. Het is met 
name een strijd over het vinden van een 
optimum in de relatie tussen het economi
sche en het ideele en de vraag welke taak 
de overheid daarbij heeft. Zijn conclusie 
'We stipten de problemen aan, maar heb
ben de kern nog niet te pakken.' 
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Ontwrkkelrngssamenwerkrng 

Drs. H.J. Brinkman 

Ontwikkelingssamen
werking en 
universiteiten 

Moderne samenlevingen zijn te complex 
voor aileen overheidssturing. Oat geldt zo
wel voor Nederland. als voor ontwikke
lingslanden. Oaarom is ontwikkelingssa
menwerking met aileen een zaak van de 
regering, maar ook van anderszins ge
kwalificeerde instanties. 

Universiteit en ontwikkeling 
Elke samenleving wil 'selfreliant' zijn, zoals 
dat heel in de terminologie van ontwikke
lingssamenwerking: beschikken over het 
vermogen om eigen problemen zelf op te 
lossen. om het eigen lot zoveel mogelijk in 
eigen handen te nemen. Moderne samen
levingen maken daarvoor gebruik van de 
kennis en vaardigheid die onder andere 
dankziJ scholing in de samenleving aan
wezig ziJn Tot de elementaire natuurlijke 
hulpbronnen behoren immers de 'human 
resources·. ook een belangriJk onderwerp 
in ontwikkelingssamenwerking. 

Kwaliteit van het onderwijs- en kennis
systeem is in onze wereld dan ook van le
vensbelang voor Ianden en samenlevin
gen. in Noord en Zuid. In dat systeem spe
len universiteiten een bijzondere rol omdat 
zij gewoonlijk de top ervan vormen, het 
hoogste scholingsniveau verzorgen en 
putten uit de internationale wetenschaps
beoefening. 

Het verschil tussen rijke, machtige ian
den en arme, zwakke Ianden in de wereld 

Christen Democratische Verkennrngen 1/91 

komt meestal ook tot uitdrukking in het ver
schil in kracht en kwaliteit van hun onder
wijs- en kennissystemen. Ontwikkelings
landen beschikken gewoonlijk over minder 
hoger-opgeleiden, minder onderzoekers, 
minder professionals (vooral in natuurwe
tenschappen en technologie), zwakkere 
universiteiten, enzovoort. Bijgevolg schiet 
hun 'selfreliance' tekort, beschikken zij 
over ontoereikende 'human resources' 
voor ontwikkeling van de eigen samenle
ving. 

Natuurlijk zijn vormen van scholing en 
kennis niet de oplossing voor ontwikke
lingsproblemen. Uit onze geschiedenis en 
samenleving weten we wei beter. Maar 
zonder kunnen we niet. Hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek zijn welis
waar geen voldoende, maar loch noodza
kelijke voorwaarden voor ontwikkeling. Oat 
hoeft geen hoger onderwijs voor velen te 
zijn, want massa-hoger-onderwijs van be
hoorlijke kwaliteit is een luxe die aileen rijke 
Ianden zich kunnen veroorloven. 

In die beperktheid van rol en bijdrage 
onderscheiden onderwijs en wetenschap, 
en met name de universiteiten, zich niet 
van andere werkgebieden en actoren in 

Drs. H.J. Brinkman rs voorzitter van het College van Be
stuur van de Vri1e Unrversiteit. De VU heeft samenwer
kingsverbanden met unrversrteiten in lndonesre, Botswa
na, Lesotho. Swaziland. Mozarnbrque. Zimbabwe en Ma
lawi 
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ontwikkelingssamenwerking Hun bijdrage 
is zowel beperkt als belangriJk. Daarom 
vormen universiteiten in ontwikkelingslan~ 
den een van de doelgroepen voor ontwik~ 
kelingssamenwerking. 

Onderdeel van het Nederlandse over~ 
heidsprogramma voor ontwikkelingssa~ 

menwerking is dan ook sinds Jaar en dag 
de hulpverlening aan en ondersteuning 
van universiteiten in ontwikkelingslanden 
die universiteiten meer 'selfreliant' maken 
ten behoeve van de 'selfreliance' van hun 
land, dankziJ beschikbaarheid en goed 
gebruik van eigen intellectuele human re~ 
sources. 

De vraag is nu hoe, u1t ontwikkelingsgel~ 
den ter beschikking gesteld door de Ne~ 
derlandse belastingbetalers, effectieve, 
op ontwikkeling gerichte steun aan univer~ 
siteiten in ontwikkelingslanden kan worden 
verleend. Daarbij zal het gebru1kelijke pa~ 
troon van problemen en mogelijkheden biJ 
ontwikkelingssamenwerking zich voor~ 

doen noodhulp naast structurele ontw1k~ 
keling, korte en lange termijn, effectivite1ts~ 
raming, prioriteitsstellingen en selecties, 
garanties voor kwaliteit en prestaties, en~ 
zovoorts. De vorm die in Nederland in de 
jaren zeventig voor d1t onderdeel van ont~ 
wikkelingssamenwerking is gekozen, in 
overleg tussen universiteiten en regering, 
is die van samenwerkingsverbanden tus~ 
sen Nederlandse universiteiten (en andere 
instellingen voor hoger onderwijs) en uni~ 
versiteiten in ontwikkelingslanden. In die 
verbanden worden projecten uitgevoerd 
die geheel of gedeelteliJk worden bekos~ 
tigd door de Nederlandse minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking. 

Die vorm, het internationaal samenwer~ 
kingsverband tussen universiteiten vol~ 

gens 'non~governmental' contract, was 
uniek in de wereld. Ondertussen zijn er 
nog een paar Ianden die zo'n formule (de 
'Dutch formula') in het regeringsprogram~ 
ma voor ontwikkelingssamenwerking heb~ 
ben opgenomen. 

Dit betekent een complex patroon van 
samenwerking tussen overheid en univer~ 
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siteiten in Nederland, die beide in relatie 
staan met hun 'counterparts' in een ontwik~ 
kelingsland, die op hun beurt natuurlijk ook 
in een of andere relatie tot elkaar staan. 
Het ligt voor de hand dat het vormgeven 
aan deze samenwerkingen en relaties, 
waardoor Nederlands overheidsbudget tot 
besteding wordt gebracht in een ontwikke~ 
lingsland, enige problemen oplevert. 

Universitaire samenwerkingsverbanden 
Wat is een samenwerkingsverband in uni~ 
versitaire ontw1kkel1ngssamenwerking? 
Het word! gereguleerd door een meerjarig 
contract tussen de betrokken universiteits~ 
besturen waarin gebieden van samenwer~ 
king, procedures voor selectie en sturing 
van projecten, en besturing van de samen~ 
werking worden vastgelegd. Het contract 
kan 1n principe onbeperkt verlengd wor~ 
den en de samenwerking kan, als zij goed 
verloopt en partners het goed met elkaar 
kunnen v1nden. een relatie zijn van een zo 
lange term1jn als past bij opbouw en kwali~ 
te1tsvorming van een universiteit. Oat is de~ 
cenn1awerk. 

Gewoonlijk wordt aan de contractperio~ 
de (v1er jaar) een meerjarenplan verbon~ 
den waarin uit te voeren projecten globaal 
worden gedefinieerd. De projecten zelf 
worden vervolgens zeer precies beschre~ 
ven en vastgelegd, omdat zij activ1teiten 
van docenten en medewerkers regelen en 
de basis vormen voor toekenning van fi~ 

nanciering door de minister voor Ontwik~ 
kelingssamenwerking. De projectbeschriJ~ 
ving bestaat onder andere uit een 'plan of 
operations·. op basis waarvan voortgangs~ 
controle en achteraf evaluatie mogelijk 
ziJn. 

Meestal zullen de projecten betrekking 
hebben op een of meer faculteiten. danwel 
op specifieke onderwijsactiviteiten in de 
universiteit in het ontwikkelingsland. maar 
ook opbouw van onderzoekinstituten, van 
bibliotheek en van universitaire administra~ 
tie behoort tot de mogelijkheden. De inzet 
van Nederlandse kant bestaat vooral uit 
Nederlandse docenten of onderzoekers, 
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die hun tiJd en expertise in dienst stellen 
van de andere universiteit, geheel of ge
deeltelijk op kosten van Nederlandse ont
wikkelingssamenwerklng. Hulpmiddelen 
die ziJ nodig hebben, zoals apparatuur, 
worden ook gefinancierd, maar investerin
gen in huisvesting niet. 

De uitgezonden stafleden kunnen kart
of langverbanders zijn, senioren of JUnio
ren, personeelsleden van de Nederlandse 
1nstelling of speciaal voor het proJect gere
cruteerde specialisten. Als het JUnioren of 
specifieke projectmedewerkers ziJn, zal de 
Nederlandse universiteit gewoonlijk een 
hoogleraar of hoofddocent inzetten voor 
begeleiding; die zal dan regelmatig tijd 
aan en in de universiteit in het ontwlkke
lingsland moeten besteden. 

Planning, organisatie, administratie en 
bestuur van activiteiten, vooral de zorg 
voor uitgezonden medewerkers, vergen 
specifieke inzet van universitaire admini
stratie en bestuur van Nederlandse kant. in 
goed contact met de samenwerkingspart
ner. Voor het goed functioneren van een 
samenwerkmgsverband zijn inspann1ngen 
van beide niveaus in beide universiteiten 
nodig, facultair en un1vers1tair. 

Nederlandse uitgezondenen nemen 
meestal deel aan het onderwijsproces in 
het ontwikkelingsland, varierend van zelf 
doceren als noodhulp tot meewerken aan 
curriculumverbetering en opzet van mo
derne infrastructuur en, in sommige situa
ties. tot begeleiding en bijscholing van lo
kale collega's. Soms gaat het om tijdelijke 
proJecten, die na opbouw overgedragen 
kunnen worden of na voltooiing kunnen 
worden beeindigd, maar vaak zijn proces
sen in het geding die langdurig ziJn, zoals 
verhoging van kwaliteit en competentie 
van een bepaalde faculte1t en haar staf. In 
Ianden als lndones1e zijn proJecten voor 
bijscholing van universita1re docenten, ook 
dankziJ beurzen voor nascholing in Neder
land, van groot belang. 

Zeer interessante proJecten ZIJn die 
waarin specifieke problemen van het be
trokken land en zijn un1versiteit opgelost 
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moeten worden door buiten het standaard
repertoire van internationaal gangbare 
kennis en universitair gebruik te gaan. Dan 
is maatwerk nodig, met inzet van het hoog
ste niveau van kennis en ervaring in bege
leiding en met voile toewijding en vakmens
schap van Nederlandse uitgezondenen ter 
plaatse. alles in creatieve samenwerking 
met collega's van de universiteiten in het 
ontwikkelingsland Meer dan in noodhulp, 
zoals tijdelijk een deel van de onderwijs
taak verzorgen. komt in dergelijke projec
ten datgene tot stand wat aileen in en door 
samenwerking tussen univers1teiten be
reikbaar is. 

Een voorbeeld daarvan ZIJn de 'pre-en
try science' projecten van de VriJe Univer
siteit in Botswana. Lesotho en Swaziland. 
In die Ianden was het middelbaar onder
wiJS zo zwak dater vrijwel geen eersteJaars 
studenten voor natuurwetenschappelijk 
(en technisch, medisch, etc) hoger onder
wijs werden aangeleverd, met als gevolg 
een tekort aan hoger geschoolden in die 
disciplines, inclusief leraren wiskunde en 
natuurwetenschappen. Een vicieuze cirkel 
die aileen op onorthodoxe wijze doorbro
ken kon worden. Oat gebeurde door in de 
eerste plaats met hulp van speciaal ont
wikkelde tests en andere selectieprocedu
res eindexamenkandidaten uit te zoeken 
die talent voor wiskunde en natuurweten
schappen hadden, al bleek dat niet uit hun 
cijfers. In de tweede plaats werd voor hen 
een specifieke cursus wiskunde en natuur
wetenschappen van meer dan een half 
jaar binnen de universiteit opgezet, met 
veel practica en zeer intensief onderwijs. 
met speciaal lesmateriaal waarin met ac
culturatieproblematiek rekening was ge
houden, en gegeven door voor dit doel uit
gezonden Nederlandse docenten. Oege
nen die deze cursus met goed resultaat 
doorliepen. bleken succesvolle studenten 
in de faculteit natuurwetenschappen te 
worden; degenen die het minder goed de
den, konden met succes in beroepsonder
wiJS worden geplaatst. 

Het vervolg op het succes liep uiteen 1n 
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de drie Ianden. In Swaziland werden zo
veel nieuwe leraren opgeleid (en oude le
raren bijgeschoold) dat het middelbaar 
onderwijs drastisch verbeterd is en de 
specifieke 'pre-entry' cursus kan worden 
afgeschaft, met overname van een aantal 
elementen in het gewone eerstejaarspro
gramma In Lesotho wordt de cursus 
voortgezet om studenten te recruteren en 
voor te bereiden voor technisch onderwijs, 
op grond van nationale 'manpower'-plan
ning. In Botswana is de cursus tot een 
vast, extra jaar aan het begin van de uni
versitaire beta-opleidingen gemaakt, met 
veel deelnemers, omdat er voorlopig geen 
perspectief is op verbetering van het mid
delbaar onderwijs in de beta-vakken. Eco
nomie en ontwikkeling van Botswana lo
pen namelijk zo goed dat de afgestudeer
den uit beta-opleidingen door bedrijfsle
ven en overheid worden opgenomen en er 
een tekort aan leraren in de exacte vakken 
blijft bestaan. 

Het 'pre-entry' programma werd met 
aanpassingen vervolgens ingevoerd als 
eerste jaar voor een aantal faculteiten aan 
de universiteit in Mozambique, gezien de 
gevolgen van de noodtoestand in dat land 
voor het middelbaar onderwijs 

Voorwaarden 
Waarom moet ontwikkelingssamenwer
king activiteiten in het kader van zo'n sa
menwerkingsverband geheel of gedeelte
lijk bekostigen? Hoofdzakelijk omdat Ne
derlande universitaire budgetten daar niet 
op berekend zijn, en door de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen ook niet 
worden verschaft voor het uitzenden van 
stafleden om in ontwikkelingslanden te 
werken voor taken waar de Nederlandse 
universiteit strikt genomen geen belang bij 
heeft. Gewoonlijk gaat het bovendien om 
taken die voor een Nederlandse universi
taire loopbaan niet erg meetellen; daar
voor telt geavanceerd onderzoek, waar
voor ontwikkelingslanden wat de meeste 
disciplines betreft weinig mogelijkheden 
bieden. 
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Bekostiging door ontwikkelingssamen
werking biedt echter ook mogelijkheden 
om effectiviteits- en kwaliteitsgaranties in 
dat kader te vragen, ervoor te zorgen dat 
de inspanning het andere land echt ten 
goede komt, en de noodzakelijke verbin
ding met Nederlands beleid voor ontwik
kelingssamenwerking te leggen. 

Komt elk ontwikkelingsland en elke uni
versiteit daarin voor samenwerking in aan
merking? Er zijn Ianden die zo totalitair en 
dictatoriaal geregeerd worden dat univer
siteiten daarin niet beschikken over de mi
nimale professionele autonomie die nodig 
is om tot kwaliteit te komen. Uit convergen
tie van mensenrechtenbeleid en effectivi
teitsoverwegingen komt zo'n land niet voor 
universitaire samenwerking in aanmerking. 
Dergelijke extreme situaties doen zich, ge
lukkig, zelden voor. Weliswaar zijn demo-

Zij die het meest te lijden 
hebben komen het eerst 
voor solidariteit in 
aanmerking. 

cratische regeringen schaars in ontwikke
lingslanden, maar de meeste autoritaire 
regimes respecteren de professionele 
autonomie van universiteiten en de acade
mische vrijheid erin. Oat schept voldoende 
mogelijkheden voor universitaire ontwikke
lingssamenwerking, mede gericht op toe
komstige democratie. Aldus kan ook onder 
een dubieus politiek regime samenge
werkt worden met burgers van het betrok
ken land. Solidariteit is immers een basis
motief voor ontwikkelingssamenwerking, 
en zij die het meest te lijden hebben, ko-
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men het eerst voor solidariteit in aanmer
king. 

Niet alles waar universiteit op staat, is 
dat ook. Er zijn minimale eisen waaraan 
vooral het docentencorps moet voldoen. 
Maar ook universitaire organisatie en be
stuur moeten zodanig functioneren dat ge
maakte afspraken en geplande projecten 
uitgevoerd kunnen worden. Verantwoord 
personeelsbeleid ten opzichte van uitge
zondenen speelt daarbij een grote rol. 

Het spreekt vanzelf dat er zich boven
dien voldoende mogelijkheden voor ge
schikte proJecten moeten voordoen, mede 
in aanmerking genomen de programma's 
van de financierende Nederlandse minis
ter voor Ontwikkelingssamenwerking. Als 
laatste moeten universitaire collega's in 
het ontwikkelingsland wat zien in samen
werking met Nederland, Nederlandse uit
gezondenen en universiteiten. De ervaring 
leert, gelukkig, dat dit niet het grootste pro
bleem is. 

Ook de Nederlandse universiteit die voor 
een samenwerkingsverband opteert, zal 
aan een aantal eisen moeten voldoen. In de 
eerste plaats zal zij zich stevig en langdurig 
ten opzichte van de partner moeten com
mitteren. Die word! immers voor een deel 
van zijn functioneren afhankelijk van de 
prestatie van Nederlandse kant, terwijl het 
omgekeerde niet het geval is. 

Tot de inzet behoren vervolgens de 
competentie, de wil en het geduld om de 
eindeloze, zeer gevarieerde problemen 
die eigen ziJn aan ontwikkelingssamenwer
king, het hoofd te bieden. Zonder inscha
keling van eigen vaste staf en infrastruc
tuur, eventueel door specifieke organisa
tieontwikkeling, is de basis te zwak. Colle
ga's aan de andere kant hebben, gezien 
hun situatie, recht op een goede werkpres
tatie. 

Bij tariefstelling jegens de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking kan enige ma
tiging worden betracht. Het gaat voor de 
Nederlandse universiteit om bijkomende 
activiteiten, waarvoor de kosten zorgvuldig, 
maar marginaal berekend kunnen worden. 
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Idee en praktijk van samenwerkingsver
banden zijn voortgekomen uit het overleg 
tussen minister Pronk en de Nederlandse 
universiteiten in de jaren zeventig, maar 
een samenwerkingsverband kan in princi
pe functioneren zonder financiele inzet 
van de Nederlandse minister. De Neder
landse universiteit kan eigen middelen in
zetten of in Nederland buiten de over
heidssfeer middelen werven. Voor vele 
Ianden in Afrika is steun uit het Europees 
Ontwikkelingsfonds van de Europese 
Commissie van grote betekenis. In sommi
ge gevallen is de Wereldbank een finan
cier. 

De Nederlandse medefinancieringsorga
nisaties (ICCO, CEBEMO, NOVIB) zijn ech
ter zelden in universitaire projecten gelnte
resseerd. Hun doelgroepen, prioriteiten en 
werkwijzen liggen in andere richtingen. 

De feitelijke situatie is dat de Nederland
se universiteiten, willen zij aan ontwikke
lingssamenwerking doen, en de Neder
landse minister voor Ontwikkelingssamen
werking, wil hij iets doen voor universitei
ten in ontwikkelingslanden, op samenwer
king met elkaar zijn aangewezen. 

Universiteiten en overheid 
Universiteiten en overheid - dat Ievert een 
aanzienlijke spanning op. Universiteiten 
zijn naar hun aard zeer professionele orga
nisaties, die in onderwijs en onderzoek ta
ken verrichten waarvan eigenlijk aileen 
collega's kunnen beoordelen of zij goed 
worden uitgevoerd. Krachtens wet en tra
ditie beschikken universiteiten in de mees
te Ianden over zeer grote autonomie in het 
regelen en uitvoeren van hun taken. 

De ratio van die autonomie is gelegen in 
de garantie voor doelmatigheid en kwali
teit. Zelfs ten opzichte van rijksuniversitei
ten beschikt de overheid niet zonder meer 
over de competentie tot precieze regule
ring van werkzaamheden. De Nederland
se wetgever heeft de overheid daarom wat 
dit betreft buiten spel gezet door de rege
lingsbevoegdheid voor onderzoek en on-
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derwijs exclusief aan onderzoekers en fa
culteiten op te dragen. 

Aan de andere kant kan geen universi
teit meer bestaan zonder overheidsfinan
ciering. De overheid moet ook wei flnan
cieren omdat er, zeker voor wetenschap
pelijk onderzoek, geen alternatief is, en 
omdat een moderne samenleving voor 
haar 'selfreliance' niet zonder universitei
ten kan. Bovendien vergen rijksuniversitei
ten riJksbekostiging. Het is duidelijk dat de 
overheid biJ haar bekost1g1ng van universi
teiten eisen mag stellen waaraan de uni
versiteit bij de besteding van belastinggel
den moet voldoen. 

De relatie tussen middelenrijke, maar 
competentie-arme overheid en middelen
arme, maar competentierijke universiteit 
vertoont aldus een aantal complicaties. De 
overheid is niet zo rijk dat zij zich kan per
mitteren om zoveel deskundigheid in 
eigen huis in te huren dat zij tot volledig 
eigen bestuur van de universiteiten kan ko
men. De besturingskosten, die overigens 
in de Nederlandse overheidsbegroting 
niet zichtbaar worden gemaakt, zouden 
dan buitengewoon hoog worden. en daar
mee zou het universitaire systeem sterk 
aan doelmatigheid verliezen. 

Zelfbestuur van de universiteit is veel 
doelmatiger, want het verlaagt de bestu
ringskosten en maakt gebruik van de des
kundigheid op de werkvloer voor doelma
tige verbinding van taken en middelen. 
Maar dat zelfbestuur schept risico's voor 
de financier. De inzichten binnen de uni
versiteiten over prioriteiten en doelen kun
nen verschillen van die binnen de over
heid. Politici en professionals hebben niet 
noodzakelijk dezelfde opvattingen over 
wat zinvol en belangrijk is. En hoe kan de 
politicus tegenover de belastingbetaler 
verantwoorden dat de universiteiten een 
goed gebruik van de belastinggelden heb
ben gemaakt? 

Binnen Nederland zijn deze problemen 
tussen universiteiten en overheid wei tot 
een oplossing gebracht, in een modus vi
vendi De overheid beperkt haar bestu-
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ringskosten door deregulering en schept 
daarbij tevens meer ruimte voor doelmatig 
universitair zelfbestuur. Een belangrijk on
derdeel van de deregulering is dat het 
budget met een be drag ineens (lump sum) 
word! gef1nancierd, waarvan de instelling 
de besteding reguleert, met rapportage in 
diverse vormen aan de overheid. 

Competent management van en binnen 
de universiteiten word! bevorderd, zodat 
indiv1duele onderzoekers en docenten 
functioneren binnen het verband van ar
beidsorganisatie en arbeidsovereenkomst. 
In de afgelopen jaren zijn systemen van 
externe beoordeling van de kwaliteit van 
onderwijs en onderzoek ge1ntroduceerd 
die relatief goedkoop en redelijk effectief 
zijn Eens in de vier Jaar word! de academi
sche prestatie binnen elke taculteit beoor
deeld door deskundigen van andere uni
versiteiten uit binnen- en buitenland. 

Oat overheid en universiteiten binnen 
dezelfde samenleving functioneren, waar
toe ook de studenten behoren, vergemak
kelijkt de relatie uiteraard. Belangrijk is ook 
de geregelde communicatie tussen de be
trokken minister en zijn ambtenaren aan 
de ene kant, en de universiteitsbestuur
ders en hun medewerkers aan de andere 
kant. Zij trekken allen aan dezelfde kar, en 
meestal in dezelfde richting. Overheidsbe
leid en overheidshandelen inzake weten
schap en hoger onderwijs, en universitair 
belang en gedrag liggen in hoge mate in 
elkaars verlengde. 

Universiteiten en ontwikkelingssamen
werking 
Het model van de relatie tussen Neder
landse universiteiten en Nederlandse 
overheid is niet zonder meer overdraag
baar naar universitaire ontwikkelingssa
menwerking. Wei is er ook dan een minis
ter (voor ontwikkelingssamenwerking) die 
op zijn minst bekostigt, en zijn er universi
teiten die op zijn minst het professionele 
werk doen. Maar hun raakvlakken zijn zeer 
beperkt. 

Voor de universiteiten is ontwikkelings-
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samenwerking een bijkomende, niet nood
zakelijke activiteit. En voor de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking zijn er behal
ve universitaire ontwikkelingssamenwer
king zeer veel andere programma's d1e 
voor bekostiging in aanmerking komen. 
Het aantal en de verscheidenheid van de 
selectievragen waarvoor de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking staat, zijn 
veel groter dan die voor de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen. 

De bijdrage van universite1ten in ontwik
kelingssamenwerking zal kritisch moeten 
worden beoordeeld, in de eerste plaats 
door externe deskundigen, collega's die 
zelf geen belang hebben biJ de uitvoering 
van de betrokken programma's, en die 
zeer deskundig ziJn op het gebied van uni
versitaire ontwikkelingssamenwerking. Zij 
moeten vooraf beoordelen of voorgestelde 
programma's en proJecten goed ziJn, en 
achteraf of de goede prestatie geleverd is 
voor het toegewezen geld. Als er een keu
ze uit mogelijke proJecten en programma's 
moet worden gemaakt, zullen zij de beste 
eruit moeten halen. Hun beoordeling ge
beurt in het belang van het ontwikkelings
land waarop de samenwerking gericht is. 
De kwaliteitsvragen die bij dat oordeel in 
het geding zijn, vergen een deskundigheid 
waarover de minister niet zal beschikken 
binnen ziJn departement. 

Ook de minister behartigt in zijn beslis
singen de belangen van het ontwikkelings
land, op grond van onder andere zijn over
leg met de regering van dat land. Hij moet 
lastige keuzen doen, want tegenover be
perkte middelen staat een veelheid van 
ontwikkelingslanden en van sectoren en 
problemen binnen die Ianden die voor in
zet van Nederlandse ontwikkelingsgelden 
in aanmerking komen. Als in dat kader 
geld word! toegekend voor een samen
werkingsverband van een Nederlandse 
universiteit met een universiteit in een ont
wikkelingsland, is dat het resultaat van een 
complex selectie- en allocatieproces. 

Gewoonlijk staat op voorhand vast wel
ke ontwikkelingslanden in aanmerking ko-

Christen Democratrsche Verkennrngen 1/91 

men voor Nederlandse ontwikkelingssa
menwerking (programmalanden en -re
gia's). Voor Nederlandse universiteiten die 
in die samenwerking ge·lnteresseerd zijn, 
IS dan de vraag zijn er in die Ianden uni
verslteiten waarmee wij aan het werk zou
den wlllen gaan, en op het gebied van wel
ke disciplines en faculteiten kan het best 
worden gewerkt. 

Voor de minister is het de vraag of hij in 
zo·n land universitaire ontwikkelingssa
menwerking wil steunen, en waarom en 
waartoe, gezien de situatie van het land. 
Als hij en een Nederlandse univers1teit bel
de tot een positieve beoordeling komen, 
zullen zij elkaar vervolgens moeten vinden 
op het niveau van samenwerkingspro
gramma's en projecten, die door de exter
ne deskundigen positief beoordeeld moe
ten zijn. Als hun oordeel negatief is, be
hoort het project niet door te gaan. Oat is 
gewoonlijk ook het geval als de minister 
niet kan of wil bekostigen. En zeker gaat 
het niet door als geen Nederlandse univer
sitelt tot uitvoering bereid is. 

Selectie van samenwerkingsprogram
ma's 
Het is niet ongebruikelijk om dergelijke se
lectie- en allocatieprocessen ·top-down· te 
Iaten verlopen, naar overheidstraditie. In 
overleg tussen beide regeringen worden 
de prioriteiten bepaald welke sectoren 
van de samenleving verdienen het meeste 
aandacht; moeten bepaalde regia's voor
rang hebben; zijn er specifieke doelen en 
doelgroepen voor middelenbesteding. In 
dat kader kan zorgvuldig gekeken worden 
naar tekorten op het gebied van 'human 
resources' en 'manpower', alsmede naar 
zwakten in opleidingen, kennis en vaardig
heden. Dan kunnen gewenste onderwijs
en opleidingsprogramma's worden ge
identificeerd, met instellingen die voor 
steun in dat verband in aanmerking ko
men. Daarvoor worden dan vervolgens ge
schikte Nederlandse samenwerkingspart
ners gezocht, wier inzet voor welomschre-

19 



ven projecten door de Nederlandse minis
ter wordt gekocht. 

Kenmerkend voor zo'n procedure is de 
instrumentele behandeling van onderwijs; 
het wordt als instrument behandeld voor 
andere doelen en waarden dan onderwiJS
kundige. Oat heeft een aantal bezwaren. 
Er IS geen enkele garantie ten eerste dat 
een effectieve biJdrage tot 'selfreliance' 
wordt geleverd, ten tweede dat de beste 
samenwerkingspartners en de beste pro
Jecten naar deskundig, onderwijskund1g 
oordeel gevonden zijn, en ten derde dat 
de sterkste impuls is gegeven voor effec
tieve, langdurige, goed gemotiveerde pro
fessionele inzet tussen in samenwerking 
ge1nteresseerde professionele partners uit 
beide Ianden. Het belangrijkste efficientle
bezwaar van zo'n 'top-down' procedure is 
dat universitaire ontwikkelingssamenwer
king versplintert in relatief kort lopende 
proJecten met een ad hoc karakter. 

Het verdient de voorkeur het selectie
proces dat voor rekening van de minister 
komt (aan te duiden als de politieke selec
tie), en het selectieproces dat voor reke
ning van de universite1ten komt (aan te dui
den als de professionele selectie), goed 
op elkaar af te stemmen. Politieke en pro
fessionele selectie zullen dan complemen
tair, interactief, en in evenwicht met elkaar 
behandeld moeten worden. Be1de selec
ties vinden uiteraard plaats in overleg met 
de politieke en professionele 'counter
parts· in het betrokken ontwikkelingsland. 

Om te beginnen zal moeten vaststaan of 
het betrokken land voor een of meer uni
versitaire samenwerkingsverbanden in 
aanmerking komt, politiek en professioneel 
gezien Vervolgens moet er een politieke 
uitspraak komen over de hoeveelheid geld 
die beschikbaar is voor universitaire sa
menwerking met het betrokken ontwikke
lingsland. Daaraan kunnen politieke uit
spraken worden toegevoegd met globale 
randvoorwaarden in termen van ontwikke
lingsbehoeften, manpower-planning, en 
dergelijke. 

Maar in een vrij vroeg stadium van het 
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proces zal van professionele kant beoor
deeld moeten worden welke universiteiten 
over en weer, en welke disciplines en fa
culteiten het meest voor samenwerk1ng in 
aanmerking komen. DaarbiJ kunnen poli
tieke voorkeuren naar regio·s, doelgroe
pen en ontwikkelingsfunct1es een belang
riJke rol spelen, maar bindend behoren ze 
niet te ziJn 

De professionele lijn zal uiteindeliJk 
voorstellen voor samenwerkingsverban
den en meerJarenprogramma's moeten 
opleveren die van een pos1tieve beoorde
ling door externe deskundigen voorzien 
ziJn en d1e zich lenen voor de pol1tieke toe
kenning van een budget. zo veel mogelijk 
1n een 'lump sum· Het totale proces wordt 
afgesloten met de profess1onele aanbie
dlng van projecten, die politieke budget
taire autonsatie krijgen, getoetst aan de 
eerder in het proces gemaakte afspraken. 

Doel van de samenwerk1ng tussen poll
tieke en profess1onele selectie IS dat ge
streefd word! naar een goede keuze vanuit 
beide gezichtspunten. Oat betekent dat de 
polit1eke en professionele partners in het 
selectieproces respect zullen moeten heb
ben voor elkaars sterke kanten en enige to
lerantie voor elkaars zwakke kanten 

De vraag naar effectiviteit 
van de samenwerking is 
belangrijker dan de 
samenhang. 

Gaat door een dergelijke interactie en 
door de daarin geboden grote ruimte voor 
de professionele selectie geen verlies aan 
samenhang en codrdinatie optreden in het 
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programma voor ontwikkelingssamenwer
king met het betrokken land? Oat is inder
daad het geval in termen van - tenminste 
op papier vastgelegde - samenhang van 
overheidshandelen en overheidsbeleid, 
afgesproken tussen beide regeringen. We 
zijn ons er echter meer dan vroeger van 
bewust dat dergelijke waargenomen en 
ontworpen samenhang nogal wat bestuur
lijke kunstprodukten kan bevatten, en dat 
de vraag naar effectiviteit een andere en 
belangrijker vraag is dan die naar de sa
menhang, zeker als het om ontwikkelings
landen gaat. 

Tegenover dat mogelijk verlies aan poli
tieke samenhang staat een winst aan sa
menhang in de professionele sfeer, in kwa
litelt van samenwerking tussen universitei
ten, op lange termijn, met bijbehorende ef
fectiviteitsgaranties. Niet te verwaarlozen 
is ook de samenhang in termen van veran
kering in Nederland, door lang lopende, 
goed gemotiveerde inzet van Nederlandse 
universite1ten. Het ziJn dergelijke samen
hangen die schade lijden bij de eerder be
sproken instrumentele behandeling van 
onderwijs in ontwikkelingssamenwerking 
De solidariteit waarop ontwikkelingssa
menwerking berust, behoort er niet aileen 
te zijn tussen samenlevingen door middel 
van hun overheidsorganen, maar door 
m1ddel van hun maatschappelijke en pro
fessionele organisaties 

Het vraagstuk van samenhang is een 
fundamenteel politiek keuzeprobleem. In 
de praktijk moet men kiezen tussen ener
ziJdS sterke hierarchische ordening vanuit 
overheidsbele1d met daarin vastgelegde 
samenhangen en cobrdinaties, en ander
ziJdS een bepaalde ruimte voor andere 
actoren dan de overheid om eigen samen
hangen en cobrdinaties tot stand te bren
gen in hun context en continu1teit. Voor ef
fectiviteit van maatschappelijke ontwikke
ling is dat laatste erg belangrijk, omdat 
overheidsmacht in moderne, democrati
sche samenlevingen beperkt is, en omdat 
in elke samenleving de overheid, hoe 
machtig ook, niet in staat blijkt te zijn alles 
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tot stand te brengen wat nodig is. Voor in
grijpende veranderingen in een samenle
ving - en daarom gaat het zowel tussen 
Noord en Zuid als binnen ontwikkelings
landen - kan geen bijdrage gemist wor
den. 

Achter het vraagstuk van samenhan
gen, ordeningen en verbindingen liggen 
overwegingen met betrekking tot de over
zichtelijkheid en doorzichtigheid van de 
wereld Als het daarmee in onze samenle
ving, maar ook in ontwikkelingslanden niet 
zo sterk staat als vroeger, althans in poli
tiek en wetenschap, wei werd gedacht, is 
duidelijk waarom er op voorhand onzeker
heid is over de kwaliteit van activiteiten in 
ontwikkelingssamenwerking. Hoe minder 
overzichtelijkheid en doorzichtigheid, hoe 
minder zekerheid over welslagen van be
leid, en hoe groter risico's van mislukking 
en verspilling. In ieder geval is de effectivi
teit van ontwikkelingssamenwerking een 
punt van zorg voor ieder die er nauw bij 
betrokken is. Complementaire samenwer
king tussen politieke en professionele se
lectie verbetert, naar mijn oordeel, de kwa
liteit en de waarschijnlijkheid van effectivi
teit, zeker in universitaire ontwikkelingssa
menwerking. 

Besluit 
De 'wereld van verschil' tussen Noord en 
Zuid - om de titel van de formidabele be
leidsnota 1990 van minister Prank te cite
ren - bliJft een van de zwaarste opgaven 
voor onze overheid en samenleving. Die 
opgave is zwaar omdat lange adem nodig 
is, eigenbelang op korte termijn tegenge
stuurd moet worden, en effectiviteit van 
handelen onzeker is. Zowel in het belang 
van de betrokken ontwikkelingslanden als 
ter wille van de Nederlandse belastingbe
taler moet goed werk worden geleverd. 

In universitaire ontwikkelingssamenwer
king, mils kritisch beoordeeld en gestuurd, 
bestaan daarvoor goede mogelijkheden. 
Oat vergt onder andere complementaire 
en evenwichtige samenwerking tussen de 
minister voor Ontwikkelingssamenwerking 

21 



en de universiteiten. In ontwikkelingssa
menwerking zijn universiteiten slechts 
deelsector, maar voor 'selfreliance' dankzij 
eigen 'human resources' in een ontwikke
lingsland ziJn zij van groot belang. 

Moderne samenlevingen, in Noord en 
Zuid, zijn te complex voor aileen over
heidssturing en -inzet. Overheidsorganen 
en professioneel dan wei anderszins ge-
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kwalificeerde instanties in de samenleving 
zullen samen de verantwoordelijkheid voor 
de toekomst moeten nemen. 
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Prof.drs. GAB. Frinking 

Het SER-advies over 
de kinderbijslag: een 
gemiste kans 

De belasting voor de financiele positie 
van mensen met kinderen is klein. On
fangs bracht de Sociaai-Economische 
Raad een advies uit over de kinderbJj
slag. De SER heeft nagelaten te onder
zoeken of de weg voor nieuwe genera
ties meer is dan aileen de verantwoorde
lljkheid van de ouders. 

De inkomensverdeling houdt in Nederland 
de gemoederen voortdurend in beweging 
De discuss1e over de koppeling tussen lo
nen en uitkeringen is hiervan het meest ac
tuele voorbeeld. Daarvoor was er grote be
roering over de achtergebleven loonont
wikkeling in andere sectoren van het maat
schappelijk Ieven. De herinneringen aan 
de acties in de gezondheidszorg, onder 
het politiepersoneel en de graanboeren, 
om maar enkele voorbeelden te noemen, 
liggen nog vers in het geheugen. 

In schril contrast tot de bijzondere 
aandacht die deze groeperingen ten deel 
vall staat de vrij geringe belangstelling 
voor de financiele positie van mensen met 
kinderen. Dit is niet geheel onverklaarbaar. 
Ouders vormen een heterogene inko
menscategorie. De aanwezigheid van kin
deren brengt wei bepaalde uitgaven met 
zich mee, maar het hiermee gepaard 
gaande inkomensverlies is zeer verschil
lend en leidt niet tot het ontstaan van een 
gemeenschappelijk belang. 
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Bovendien wordt de beperkte beste
dingsruimte van ouders beschouwd als 
het resultaat van een eigen keuze, waar
voor ziJ zelf een eigen verantwoordelijk
heid accepteren. Volgens sommigen be
staat er dan ook geen enkele reden om 
voor het kriJgen en verzorgen van kinderen 
een financiele tegemoetkoming te geven 

Nu ondervindt een dergelijke opvatting 
in ons land niet veel steun. Seder! 1939 
kennen we een wettelijke regeling van de 
kinderbijslagverzekering. In de loop van 
de daarop volgende periode van vijftig 
jaar is de inhoud van deze verzekering 
veelvuldig gewijzigd. BiJ deze WiJzigingen 
is vaak het advies van de SER ingewon
nen. De laatste keer dat de Raad zich hier
over heeft uitgesproken dateert van 29 juni 
1990/ In deze bijdrage zullen we de be
langrijkste bevindingen van de Raad van 
enkele kanttekeningen voorzien. 

Prof drs G A.B. Frrnkrng ( 1939) rs hoogleraar dernografre 
aan de Katholreke Unrversrtert Brabant 
1 Volgens een rn 1982 gehouden onder zoek vond 

slechts 11 procent van do mensen dat de krnderbrJslag 
wei afgeschaft mag worden, zre ook P J Rozendal 
e.a . Het bevolkmgsvraagstuk in de 1aren '80. opvattm
gen over overheldsbeleid. NIDI publrkaties no 6. Voor
burg, 1985 

2. Sociale Economrsche Raad, Structuur van de kinder
biJS!agen Adv1es inzake de structuur van de kinderbiJ
slagen, Publikat1es nr 12-29 JUni 1990, 's-Gravenhage 
1990 
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De inhoud van het SER advies 
In de advies-aanvraag van de staatssecre
taris van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid van 3 maart 1988 werd de SER ver
zocht om zijn zienswijze over de structuur 
en het niveau van de kinderbijslagen ken
baar te maken. In de verdere toelichting op 
dit verzoek blijkt dat van de Raad ook een 
bezinning op doelstellingen en uitgangs
punten van het kinderbijslagstelsel en de 
wijze waarop hieraan concreet inhoud 
moet worden gegeven wordt verwacht. 

In het SER-advies wordt aan de laatste 
vragen een apart hoofdstuk gewijd. Voorts 
bevat het advies een beknopt overzicht 
van de ontwikkelingen van het stelsel, een 
internat1onale vergelijking van verschillen
de stelsels in een zevental Westeuropese 
Ianden, een verkenning van de te ver
wachten demografische ontwikkelingen 
d1e voor het stelsel van belang ziJn en een 
hoofdstuk over u1tgaven voor kinderen. 

In de weergave van en het commentaar 
op het advies beperk ik me tot de visie van 
de Raad op de toekomstige ontwikkelin
gen van de kinderbijslagwetgeving. 

Ooelstelling en uitgangspunten 
In aansluiting op het in 1964 uitgebrachte 
advies over de hoogte van de kinderbijsla
gen handhaaft de Raad de (beperkte) doel
stelling van de kinderbijslagregeling als 
zijnde 'een inkomensoverdracht aan ouders 
om aldus een grote mate van gelijkheid van 
ontplooiingsmogelijkheden van de kinderen 
te bevorderen' (p. 38) De Raad is van me
ning dat aan het kinderbijslagstelsel geen 
bevolkingspolitieke doelstellingen moeten 
worden toegekend en dat evenmin de kin
derbijslag te karakteriseren is als een inko
mensvervangende uitkering voor ouders 
die zich bij de komst van kinderen (gedeel
telijk) uit het arbeidsproces terugtrekken. In 
de visie van de Raad is de kinderbijslag be
doeld om een gedeeltelijke compensatie te 
bieden van uitgaven voor kinderen die ten 
laste van de ouders komen. Hiermee is nog 
niet aangegeven in welke mate het ouderlijk 
inkomen anno 1990 moet worden aange-
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vuld voor het opvangen van de kosten of 
uitgaven voor kinderen. Teneinde deze 
vraag te kunnen beantwoorden formuleert 
de Raad een aantal uitgangspunten die 
deels van normatieve. deels van sociaal
politieke aard ziJn. 

Deze zijn 
a Aile ingezetenen die kinderen verzorgen 

of tot hun last hebben. hebben rechtop 
kinderbijslag, 

b Het recht op kinderbijslag geldt vanaf 
het eerste kind; 

c Het recht op kinderbijslag geldt voor kin
deren tot 18 jaar alsmede voor k1nderen 
tot ten minste 21 jaar voor wie geen ade
quate kinderb1jslagvervangende voor
ziening is getroffen; 

d De hoogte van de kinderbijslag d1ent zo
danig te ZIJn dat voor ouders eigen finan
Ciele verantwoordelijkheid bliJft bestaan, 

e Kostenverschillen op grond van leeftiJds
verschillen dienen 1n de hoogte van de 
kinderbijslag tot u1tdrukk1ng te komen: 
Bij de bepaling van de hoogte van de 
k1nderbijslag dient reken1ng te worden 
gehouden met de gez1nsgrootte en de 
rangorde van de kinderen: 

g Het k1nderbijslagstelsel dient te worden 
gekenmerkt door eenvoud en inzichte
lijkheid. 

Over de volgende uitgangspunten wordt in 
de Raad verschillend gedacht 
h De hoogte van de kinderbijslag dient 

(niet) afhankelijk te zijn van het inkomen 
van ouders of verzorgers: 

1 Over kinderbijslagen vindt (geen) belas
ting- en premieheffing plaats. 

Bij de vaststelling van het niveau van de 
kinderbijslagen kunnen volgens de Raad 
vier benaderingen worden gevolgd. Deze 
benaderi ngswiJzen, theorieen genoemd. 
zijn niet op obJectief-wetenschappeliJke 
basis gefundeerd, maar houden vee leer 
een waarde-oordeel in over de gewenste 
verhouding tussen het niveau van de kin
derbijslagen en bepaalde variabelen, zo
als de kosten van kinderen, het wel
vaarts-, inkomensniveau en de welvaarts-
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beleving van ouders. UitetndeliJk kiest de 
Raad niet voor een benadering, maar voor 
een combinat1e van verschillende theo
rieen. Een deel van de Raad zal bij de for
mulering van beletdsvoorstellen uitgaan 
van een combinatie van de kosten-per
kind theone en de gezinswelvaartstheorie, 
een ander dee I van de Raad zou naast be i
de theorieen in de toekomst ook de inko
menstheorie als een richtsnoer voor het be
pal en van de kinderbijslag willen hanteren. 

Belmdsvoorste!!en 
In het advies van de Raad wordt ruime 
aandacht besteed aan de presentatie van 
een samenhangend geheel van beleids
voorstellen die zowel betrekking heeft op 
de structuur van de ktnderbiJslag als op 
andere inkomensbestanddelen die de be
stedingsruimte in de huishoudens met kin
deren be1nvloeden Daarnaast wordt inge
gaan op de nadere invulling van het kabi
netsvoorstel tot verhoging van de kinder
bijslaguitgaven met 500 mtiJoen gulden in 
de periode tot en met 1994. 

Hoewel de Raad (met het kabinet) van 
oordeel is dat de positie van huishoudens 
met kinderen in de komende jaren btJzon
dere aandacht behoeft, word! binnen de 
Raad verschtllend gedacht over de wijze 
waarop en de mate waarin beleidsmaatre
gelen zullen moeten worden getroffen die 
de bestedingsmogelijkheden van deze 
hu1shoudens zullen verbeteren. 

Een deel van de Raad bepleit (op ter
mijn) een verbetering van de positie van 
huishoudens met kinderen en een inko
men op minimum niveau alsmede een 
algemene verhoging van het niveau van 
de kinderbiJslag. 
Dit deel van de Raad acht het wenselijk 
om - voor zover hiervoor voldoende fi
nanctele middelen gevonden kunnen 
worden - de kinderbijslagen verder te 
verhogen dan in het regeerakkoord is 
voorzien. 
Oaarnaast acht dit deel het wenselijk dat 
reeds lijdens de huidige kabinetsperio
de een eerste stap wordt gezet in de 
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richting van een systeem van kinderaf
hankelijke minimumuitkeringen. De intro
ductie van kinderafhankelijke uitkerings
niveaus dient betrekking te hebben op 
de ABW, de Toeslagenwet, de IOAW en 
de IOAZ. Een uitspraak over een precie
ze invulling van een differentiatie van de 
minimumuitkeringen naar kindertal 
wordt nu niet gedaan, maar dient, naar 
het oordeel van deze leden, onderdeel 
te ziJn van een bredere herwaardering 
van de onderlinge verhoudingen van de 
naar samenstelling van de huishoudens 
varierende minimuminkomensnormen. 
Oit laatste voorstel zal per saldo tot meer 
evenw1chtige horizontale draagkracht
verhoudingen tussen gezinnen met en 
zonder kinderen leiden. Wei vindt dit 

De SER is verdeeld over 
de vraag of de hoogte van 
de kinderbijslag afhankelijk 
moet zijn van het feit dat 
een ouder of beide ouders 
werken. 

deel van de Raad dat de verhouding Ius
sen gezinnen met een respectievelijk 
twee verdienende partners aanleiding 
zou kunnen ziJn voor nieuwe maatrege
len. In dit verband acht men de invoering 
van een (optionee!) splitsingsstelsel in 
aanvulling op de Oort-wetgeving als een 
mogelijke oplossing voor nieuwe on
evenwichtigheden. Dit aspect zal blij
kens de taakopdracht van de ingestelde 
commissie tot herziening van de belas
ting op het inkomen, nader (moeten) 
worden onderzocht en zal in een latere 
lase, als het kabinet naar aanleiding van 
de rapportage van deze commissie be-
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leidsvoornemen heeft ontwikkeld, onder
werp zijn voor nadere advisering. 

- Een ander deel van de Raad kan instem
men met de voorgestelde verhoging van 
de kinderbijslagen alsmede met de toe
kenning van de verhoging voor het eer
ste kind. 

26 

Deze leden achten het echter niet ge
wenst reeds nu aan te dringen op een 
verdergaande verhoging van de kinder
bijslagen na 1994 dan wei nog tijdens de 
huidige kabinetsperiode. Ze zijn ook 
geen voorstander van de introductie van 
een splitsingsstelsel in de loon- en in
komstenbelasting, omdat een dergelijk 
stelsel drempels opwerpt voor de parti
cipatie van vrouwen in het arbeidspro
ces. Dit deel staat niet principieel afwij
zend tegenover een toespitsing van de 
inkomensoverdrachten naar huishou
dens met kinderen. Een aantal mogelijk
heden kunnen hierbij worden overwo
gen, zoals het introduceren van inko
mensafhankelijke kinderbijslagen, van 
kinderafhankelijke minimumuitkeringen 
of het verlenen van toeslagen op de mi
nimumuitkering voor de verzorging van 
kinderen. Naar het oordeel van dit deel 
van de Raad kan een goede afweging 
ter zake uitsluitend plaatsvinden in een 
breder kader dan dat van een advise
ring over de structuur en het niveau van 
de kinderbijslagen. Deze leden zijn dan 
ook van mening dat de adviesaanvraag 
gericht op de invulling van het streven 
naar economische zelfstandigheid, voor 
de hand ligt Een dergelijke adviesaan
vraag biedt de garantie dat de inko
mensverhoudingen en het noodzakelijke 
flankerende beleid zoals voldoende kin
deropvangvoorzieningen, in hun totale 
onderlinge samenhang aan de orde 
kunnen komen. Oat maakt een zorgvul
dige afweging van mogelijke verande
ringen in onder meer het karakter van 
het minimumloon, de sociale zekerheid, 
inkomensafhankelijke regelingen en de 
belastingheffing mogelijk. 

Soc,aal-cultureel 

Kanttekeningen 
Bij het opstellen van een visie op de toe
komstige ontwikkeling van de kinderbij
slagwetgeving werd van de Raad ver
wacht in te gaan op de vraag of en in hoe
verre in de huidige maatschappelijke con
text de kinderbijslagen toereikend zijn als 
tegemoetkoming in de kosten van of uitga
ven voor kinderen. Tevens werd de Raad 
geacht de vraag te beantwoorden aan de 
hand van welke kwalitatieve of kwantitatie
ve criteria het niveau van de kinderbijsla
gen kan worden bepaald. Aan deze (dub
bele) probleemstelling zitten vele aspec
ten die, afhankelijk van de wijze waarop de 
doelstelling van de kinderbijslagregeling 
wordt geformuleerd, al dan niet in be
schouwing kunnen worden genomen. De 
Raad kiest voor een zeer beperkte om
schrijving van de kinderbijslagregeling en 
laat zodoende de kans voorbijgaan om 
een integrale visie op wenselijk geachte 
verzorgingsarrangementen voor kinderen 
uit te werken, waarvan kind-gerelateerde 
inkomensoverdrachten een (essentieel) 
onderdeel kunnen zijn. 

De keuze van de Raad om de kinderbij
slag uitsluitend te beschouwen als een 
- gedeeltelijke - compensatie van de uit
gaven voor kinderen en niet (mede) te ka
rakteriseren als een inkomensvervangen
de uitkeringsregeling, waaraan niet onbe
langrijke arbeidsmarkt en demografische 
effecten te onderkennen zijn, heeft tot ge
volg dat de problematiek van de inko
menspositie (in brede zin) van ouders on
derbelicht blijft Daarnaast is de samen
hang met overheidsbeleid, dat gericht is 
op vergroting van economische zelfstan
digheid van de vrouw (emancipatiebeleid) 
alsmede op het krijgen van kinderen (be
volkingsbeleid), ten onrechte niet in de 
discussie van de Raad betrokken. Beide 
punten vragen een toelichting. 

In een samenleving, waar steeds meer 
(jonge) vrouwen aan het arbeidsproces 
willen deelnemen, vormen de (indirecte) 
kosten van kinderen, kosten die voorna
melijk bestaan uit de waarde van onbetaal-
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leidsvoornemen heeft ontwikkeld, onder
werp zijn voor nadere advisering. 

- Een ander deel van de Raad kan instem
men met de voorgestelde verhoging van 
de kinderbijslagen alsmede met de toe
kenning van de verhoging voor het eer
ste kind. 
Deze leden achten het echter niet ge
wenst reeds nu aan te dringen op een 
verdergaande verhoging van de kinder
bijslagen na 1994 dan wel nog tijdens de 
huidige kab inetsperiode. Ze zij n ook 
geen voorstander van de introductie van 
een splitsingsstelsel in de loon- en in
komstenbelasting, omdat een dergelijk 
stelsel drempels opwerpt voor de parti
cipatie van vrouwen in het arbeidspro
ces. Dit deel staat niet principieel afwij
zend tegenover een toespitsing van de 
inkomensoverdrachten naar huishou
dens met kinderen . Een aantal mogelijk
heden kunnen hierbij worden overwo
gen, zoals het introduceren van inko
mensafhankelijke kinderbijslagen , van 
kinderafhankelijke minimumuitkeringen 
of het verlenen van toeslagen op de mi
nimumuitkering voor de verzorging van 
kinderen . Naar het oordeel van dit deel 
van de Raad kan een goede afweging 
ter zake uitsluitend plaatsvinden in een 
breder kader dan dat van een advise
ring over de structuur en het niveau van 
de kinderbijslagen. Deze leden zijn dan 
ook van mening dat de adviesaanvraag 
gericht op de invulling van het streven 
naar economische zelfstandigheid , voor 
de hand ligt. Een dergelijke adviesaan
vraag biedt de garantie dat de inko
mensverhoudingen en het noodzakelijke 
flankerende beleid zoals voldoende kin
deropvangvoorzieningen, in hun totale 
onderlinge samenhang aan de orde 
kunnen komen. Dat maakt een zorgvul
dige afweging van mogelijke verande
ringen in onder meer het karakter van 
het minimumloon, de sociale zekerheid , 
inkomensafhankelijke regelingen en de 
belastingheffing mogelijk. 
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Kanttekeningen 
Bij het opstellen van een visie op de toe
komstige ontwikkeling van de kinderbij
slagwetgeving werd van de Raad ver
wacht in te gaan op de vraag of en in hoe
verre in de huidige maatschappelijke con
text de kinderbijslagen toereikend zijn als 
tegemoetkoming in de kosten van of uitga
ven voor kinderen. Tevens werd de Raad 
geacht de vraag te beantwoorden aan de 
hand van welke kwalitatieve of kwantitatie
ve criteria het niveau van de kinderbijsla
gen kan worden bepaald . Aan deze (dub
bele) probleemstelling zitten ve le aspec
ten die, afhankelijk van de wijze waarop de 
doelstelling van de kinderbijslagregeling 
wordt geformuleerd , al dan niet in be
schouwing kunnen worden genomen. De 
Raad kiest voor een zeer beperkte om
schrijving van de kinderbijslagregeling en 
laat zodoende de kans voorbijgaan om 
een integrale visie op wensel ijk geachte 
verzorgingsarrangementen voor kinderen 
uit te werken , waarvan kind-gerelateerde 
inkomensoverdrachten een (essentieel) 
onderdeel kunnen zijn. 

De keuze van de Raad om de kinderbij
slag uitsluitend te beschouwen als een 
- gedeeltelijke - compensatie van de uit
gaven voor kinderen en niet (mede) te ka
rakteriseren als een inkomensvervangen
de uitkeringsregeling , waaraan niet onbe
langrijke arbeidsmarkt en demografische 
effecten te onderkennen zijn, heeft tot ge
volg dat de problematiek van de inko
menspositie (in brede zin) van ouders on
derbelicht blijft. Daarnaast is de samen
hang met overheidsbeleid, dat gericht is 
op vergroting van economische zelfstan
digheid van de vrouw (emancipatiebeleid) 
alsmede op het kri jgen van kinderen (be
vo lkingsbeleid) , ten onrechte niet in de 
discussie van de Raad betrokken. Beide 
punten vragen een toelichting. 

In een samenleving , waar steeds meer 
(jonge) vrouwen aan het arbeidsproces 
willen deelnemen, vormen de (indirecte) 
kosten van kinderen , kosten die voorna
melijk bestaan uit de waarde van onbetaal-
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de arbeid die ouders aan de verzorg ing 
van hun kinderen besteden , een belangrij
ke uitgavenpost Deze kosten spelen in 
toenemende mate een rol bij de besluitvor
ming om te (b lijven) werken en kinderen te 
krijgen . 

Hoe belangrijk deze verzorgingskasten 
zijn is onlangs in een Engel se studie aan
getoond .3 De auteurs berekenen voor een 
aantal Westeuropese landen het verlies 
aan (levensduur) inkomen van vrouwen als 
zi j zich bij de geboorte van kinderen (ge
deeltel ijk) terugtrekken uit het arbeidspro
ces. In vergeli jking met een ononderbro
ken actieve periode lijden vrouwen gemid
deld in Engeland en (West) Du itsland een 
verlies aan inkomen van ongeveer 50 pro
cent. In landen als Zweden en Frankrijk, 
waar de voorzieningen voor werkende 
ouders veel beter zijn , blijft het merendeel 
van de vrouwen bij de komst van kinderen 
doorwerken en beperkt zich het verlies 
aan inkomen tot 10 procent. De auteurs 
schatten in Nederland de derving aan in
komen op meer dan 50 procent. 

In vergelijking hiermee zijn de directe 
kosten van kinderen van veel minder bete
kenis. Uit de berekeningen die de Raad 
presenteert blijkt dat ouders in vergel ijking 
met echtparen zonder kinderen over min
der besteedbaar inkomen beschikken. Het 
verschil varieert naar aantal en leeftijd van 
de kinderen en naar gezinsinkomen. Voor 
ouders met twee kinderen en een (netto) 
gezinsinkomen van f 30 000 bedraagt dit 
ongeveer 15 procent (p. 136). 

De betekenis van de kinderbijslag als 
compensatie voor de uitgaven van kinde
ren dient naar mijn mening dan ook in het 
licht van de huidige maatschappelijke 
context te worden herzien .. 

Gelet op de bescheiden omvang van 
voorzieningen en rege lingen bestemd 
voor het krijgen van en het zorgen voor kin
deren in ons land , is er nauwelijks discus
sie mogelijk over de stelling dat de samen
leving hiervoor meer middelen beschik
baar zou moeten stellen s 

De - in politieke zin- interessante vraag 
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is vee leer hoe deze middelen moeten wor
den aangewend: in de vorm van gesubsi
dieerde collectieve voorzieningen en rege
lingen (uitbreiding van kinderopvang, be
vallings- en ouderschapsverlof) of in uitke
ringen aan ouders c.q. verzorgers (hogere 
kinderbijs lagen , verzorgingsloon , pen
sioenaanspraken). De keuze tussen beide 
modaliteiten is niet louter van normatieve 
aard; ook inkomenspolitieke overwegin
gen zullen in de afweging moeten worden 
betrokken. 

Een dergeli jke zienswijze laat onverlet 
dat- omwille van een wensel ijke verlaging 
van de col lectieve uitgaven- er geen extra 
middelen voor dit doel beschikbaar ko
men , maar dat hiervoor bestaande geld-

Het CDA zou de positie 
van (werkende) ouders met 
kinderen moeten 
versterken. 

stromen worden aangewend. Het pleidooi 
om de huidige kostwinnersfaciliteiten in te 
zetten om de positie van (werkende) 
ouders te versterken verdient in dit ver-

3. H. Joshi en H. Davies , The foregone earnings of Euro
pe 's mother. Paper gepresenteerd op het EAPS s~mi
naire: Famil ies et niveau de vie: observation et analyse. 
Barcelona , 29-31 oktober 1990. 

4. Zie ook: F.W.M. Hol, Opportunity casts van kinderen. 
Een bezinning over de toekomst van de kinderbijslag, 
voord racht voor Divosa. 10 maart 1989. 

5. Volgens het in 1990 verschenen Sociaal en Cultureel 
Rapport liggen de uitgaven voor moeder en kind in Ne
derland in vergelijking met andere Westeuropese lan
den op een vrij hoog niveau . In deze opstelling is echter 
geen rekening gehouden met fiscale voordelen die in 
de meeste van deze landen aan mensen met kinderen 
worden toegekend. 
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band meer steun dan - vooral in CDA
kring- gewoonlijk wordt aangetroffen-" 

Het tweede punt van commentaar be
treft de implicaties van het door de over
heid geformuleerd emancipatie- en bevol
kingsbeleid voor de toekomstige ontwikke
ling van de kinderbijslagwetgeving. 

In de moderne verzorgingsstaat tracht 
de overheid op een veelheid van terreinen 
ordenend en regelend op te treden. Door 
haar betrokkenheid bij het maatschappe
lijk bestel schept de overheid voor een 
deel de condities die bepalend zijn voor 
de individuele handelingsvrijheid. Dit ge
beurt ook met het krijgen, het verzorgen en 
het grootbrengen van kinderen. De opvat
tingen van de Nederlandse overheid hier
over zijn in een aantal beleidsteksten vast
gelegd. lk beperk me tot die onderdelen 
van het bevolkings- en emancipatiebeleid 
die met het onderhavige onderwerp de 
meeste raakvlakken bezitten. 

Wat zijn nu de voornaamste toetsbare 
doelstellingen die de overheid heeft aan
vaard met betrekking tot het krijgen en de 
zorg voor kinderen? Uit de hierover opge
stelde beleidsteksten zijn de volgende be
leidsdoelen af te leiden 7 

1 Het gemiddeld kindertal per vrouw dient 
in de jaren negentig op het niveau van 
een stationaire bevolking te komen, dat 
wil zeggen gemiddeld 2,1 kind per 
vrouw. 

2 Vanaf de 1990-generatie dienen (ook) 
degenen die tijdelijk voor een of meer
dere kinderen hebben gezorgd (later) in 
hun eigen levensonderhoud te kunnen 
voorzien. 

Toetsing van deze toekomstgerichte doel
stellingen is eigenlijk niet goed mogelijk. 
Wei kunnen we nagaan in hoeverre het re
produktief- en het arbeidsmarktgedrag 
van vrouwen uit de naoorlogse generaties 
zich ontwikkelen in de richting van de ge
stelde beleidsdoelen. Een vergelijking tus
sen de bovengenoemde beleidsdoelen 
van de overheid en de feitelijke ontwikke
ling leert het volgende 
a De opeenvolgende generaties vrouwen 
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geboren in de periode 1945-1960 zullen 
(naar verwachting) gemiddeld steeds 
minder kinderen voortbrengen. Dit bete
kent dat de discrepantie met de eerste 
doelstelling steeds groter wordt; 

b Steeds meer vrouwen uit de naoorlogse 
generaties begeven zich op de arbeids
markt. De participatie van (gehuwde) 
vrouwen met kinderen blijft echter sterk 
achter bij die van vrouwen zonder kinde
ren. Deze categorie stopt vaak na de ge
boorte van het eerste kind met werken of 
gaat in deeltijd werken. Vrouwen die kin
deren met een voltijdse baan combine
ren blijven een uitzondering. 

Het voorgaande laat de conclusie toe dat 
er momenteel weinig uitzicht bestaat op 
het bereiken van een situatie waarin de 
economische zelfstandigheid van de 
vrouw zal zijn gerealiseerd zonder dat dit 
ten koste gaat van de vruchtbaarheid, of 
andersom, althans niet met het huidige be
leid als inzet. Dit roept de vraag op of men 
bij de afweging van beleidsvoorstellen ten 
aanzien van de financiele positie van (wer
kende) ouders niet uitdrukkelijk met de 
mogelijke invloed van deze voorstellen op 
de arbeidsdeelname van de vrouw en op 
haar kindertal rekening moet houden. 
Wordt deze vraag bevestigend beant
woord dan ligt opnieuw een verruiming 
van de doelstelling van de kinderbijslagre
geling voor de hand. We dienen dante be
zien welke soort verzorgingsarrangemen
ten voor het krijgen van en de zorg voor 
kinderen nodig zijn mede met het oog op 
het besproken overheidsbeleid. 

BiJ het zoeken naar (nieuwe) uitgangs-

6 Z1e ook 
- R.M A Janswe11er. Pnvate leefvorrnen. publieke ge

volgen Naar een overheidsbele1d met betrekking 
tot mdividual1senng. Staatsu1tgeve11J, 's-Gravenhage 
1987 

- M Bruyn-Hundt. 'Kosten en baten van werkende 
JOnge rnoeder'. R J van Amstel e.a. (red ). Een kind 
krijgen en blijven werken een ovewcht van onder
zoeksresu/taten rand zwangerschaps-. bevallings
en ouderschapsverlof, Amsterdam 1988 

7. Voor een u1tvoer~ge beschouwmg z1e GAB F11nk1ng, 
'KieLen voor k1nderen. De rol van de overhc1d ter diS
cussle', Gez1n, 1rg 2. nr 2 (1990) 88-94 
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punten voor het ontwerpen van financiele 
regelingen en voorzieningen die beogen 
het krijgen van en de zorg voor kinderen te 
faciliteren, zouden we onder meer kunnen 
denken aan de volgende 
1 De keuzevrijheid voor kinderen dient het 

verwerven van economische zelfstan
digheid van de ouders niet te belemme
ren. Het omgekeerde mag evenmin het 
geval zijn. 

2 Ouders dienen zelf te bepalen of en hoe 
ziJ de zorg voor kinderen wensen te 
combineren met het verrichten van be
taalde arbeid 

3 Welvaartsverschillen tussen mensen 
met en zonder kinderen dienen in princi
pe voorkomen te worden. 
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Een verkenning van verzorgingsarrange
menten in Ianden als Frankrijk en Zweden 
kan het nodige inzicht verschaffen om na
dere voorstellen uit te werken. 

Het is jammer dat de SER deze weg niet 
heeft gevolgd. De zorg voor de nieuwe ge
neraties blijft in de huidige voorstellen van 
de Raad vooral een verantwoordelijkheid 
van de ouders. De Raad heeft een kans 
gemist om nate gaan of dit gegeven niet in 
de samenleving van de jaren negentig 
moet worden bijgesteld. 
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Drs. JW. Sap 

De bevordering van 
universele 
mensenrechten 

Mag Nederland mensenrechten opdrin
gen aan ontwikke/ingslanden? 
Mensenrechten worden beschouwd als 
universeel ge/dend. Oat botst met de in
terne aangelegenheden van soevereine 
staten. Tach dienen deze te worden ge
normeerd aan beginselen van gerech
tigheid. 

Kant verklaarde in ziJn geschrift Zum ewl
gen Frieden dat het met de wereldge
meenschap nu zover was gekomen 'dass 
die Rechtsverletzung an einem Platz der 
Erde an allen gefUhlt' kon worden ( 1795 
39) Oil was blijkbaar te optimtstisch. Hoe
wei sinds de aanvaarding van de 'Univer
sele Verklaring van de Rechten van de 
Mens' ( 1948) een 'indrukwekkende hoe
veelheid normstellende arbeid' (TK 1989-
90. 21300, V, nr. 2 56) is verricht. is de 
realiteit dat we er in de twtntigste eeuw on
danks talloze verdragen nog niet in ZiJn ge
slaagd faltering, onderdrukking. uttbuiting, 
vrijhetdsbeperking en discriminatte uit te 
roeien. Het ideaal dat naast de staat ook 
indivtduen rechtssubject in volkenrechtelij
ke zin zijn, is nog niet bereikt. Uit de rap
porten van non-gouvernementele organi
saties als Amnesty International en van or
ganen van de Verenigde Naties bltjkt, dat 
de onwillige soevereine staat universele 
mensenrechten in de weg kan staan. De 
Verenigde Naties hebben geen effectieve 

30 

sanctiemogelijkheden om de naleving van 
de normen af te dwingen. 

Het verlangen van de burgers in Midden 
en Oost Europa naar mensenrechten en 
democratie heeft aan het Iicht gebracht 
hoe treffend het engagement voor men
senrechten in die Ianden kan zijn. Tegelij
kertijd gaat de realisering van de artikelen 
25 en 26 van de ·universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens' (recht op redeliJk 
levensniveau. op sociale voorzieningen en 
op voldoende onderwijs) aan bijna een 
miljard mensen voorbtj. Bij een op de tele
vtsie vertoonde voedselcrisis in Afrika 
komt de hu!p wei op gang, maar dat het 
kapitalisttsche economische systeem de 
armoede tn stand houdt bltjft buiten beeld. 
Oat aile mensen vrij en geliJk worden gebo
ren en recht hebben op een menswaardig 
bestaan geld\ in de praktijk blijkbaar nog 
niet voor tedereen. 

De functie van mensenrechten was en is 
het normeren van 'de mach!'. Het gaat om 
het scheppen van een vriJe en autonome 
sfeer van mensen en de door hen gevorm
de groepen. Ieder mens heeft in de rech
ten van de mens een zekere soevereiniteit, 
een zekere beslissingsmacht (Veerman. 
1977 32-33) Maar er is een spanning tus-

Drs J W Sap ( 1962) rs als wctcnschi!ppc''lk medewcrker 
vcrllonden aan de vakgroep staatsrecht van de VrrJC Unr
versrtert te Amsterdam 
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sen enerzijds het traditionele beeld van 
een wereld die bestaat uit scherp van el
kaar gescheiden nationale staten en an
derzijds een beeld van een interdepen
dente wereldsamenleving met gemeen
schappeliJke waarden en met noden die 
aileen gemeenschappelijk kunnen worden 
opgelost (KooiJmans, 1990 251) In die zin 
lijkt het soms of de machtige absolute 
heerser van vroeger IS opgevolgd door 
een nieuwe macht het soevereiniteitsdog
ma van de nationale staat. 

lndividuele vrijheden 
De wieg van het huidige begrip 'mensen
rechten' wordt in het Westen geplaatst. 
Hier kwam de democratische rechtsstaat 
na een lange ontwikkel1ng tot stand. Een 
miJipaal in die ontwikkeling was de 'Verkla
ring van de Rechten van de Mens en de 
Burger" ( 1789). Hoewel Groen van Prinste
rer, waarschijnlijk verblind door de kerkvij
andigheid van de Franse Revolutie, weinig 
op had met de Franse verklaring, is het on
juist om mensenrechtenideeen te zien als 
het resultaat van het anti-christelijke ver
lichtingsdenken en van de Franse Revolu
tle aileen. Op een andere manier was men 
ook van rooms-katholieke zijde weinig en
thousiast over de Franse verklaring. In de 
encycliek 'lmmortale Dei' (1885) be
schouwde paus Leo XIII de mensenrech
tenideeen nota bene als een uiteindeliJk 
van de Reformatie afstammende 'teugello
ze vrijheidsleer' Na de Tweede Wereld
oorlog volgde de omslag. In 1963 verklaar
de paus Johannes XIII in de encycliek: 
'Pacem in terris · de mensenrechten a is 
een onderdeel van het natuurrecht. 

Aanhangers van het natuurrecht gaan er 
van uit dater bepaalde beginselen van ge
rechtigheid (ethische normen) bestaan on
afhankelijk van menselijke willekeur, dat 
de inhoud van deze beginselen door de 
mensen kan worden gekend en dat deze 
beginselen relevant zijn voor de gelding 
van het positieve recht. Hoewel natuur
rechtelijke opvattingen ook werden ge
bruikt ter ondersteuning van de bestaande 
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orde, wist een denker als Locke met het 
natuurrecht de positie van mensen tegen
over de heersende machten te verdedi
gen. De herleving van het natuurrecht na 
de Tweede Wereldoorlog was een reactie 
op de wetgeving in nazi-Ouitsland, waar 
traditionele humanitaire waarden en fun
damentele beginselen van het recht waren 
geschonden. Oat het Tribunaal van Neu
renberg nazi-leiders veroordeelde wegens 
misdrijven tegen de mensheid, geeft aan 
dat er fundamentele beginselen bestaan 
die prevaleren boven bestaande rechts
systemen. 

AI lang voor de Franse Revolutie had de 
burger tegenover de absolutistische vorst 
immers een beroep op zijn natuurlijke 
rechten gedaan. Oat de mensenrechten
beweging van het protestantse erf een be
langrijke impuls heeft meegekregen, 
kwam omdat leden van kerken en gods
dienstige minderheidsgroeperingen zich 
in de zestiende en zeventiende eeuw be
riepen op vrijheid van geweten en gelijk
heid van de burgers tegenover de wet. 
Verzet tegen een tirannieke overheid die 
de constitutieve scheppingsbeginselen 
van de mensenrechten met voeten trad, 
was volgens de Franse protestanten (hu
genoten) en Engelse puriteinen geoorloofd 
en noodzakelijk om geschonden rechten 
tot gelding te brengen. De opsomming van 
grondrechten in de Engelse Bill of Rights 
( 1689) kan worden doorgetrokken naar de 
Virginia Bill of Rights ( 1776). In Noord 
Amerika was voor het eerst sprake van een 
opneming van mensenrechten in de 
grondwet. Uniek, omdat het individu als 
mens, en niet meer als lid van een verband 
of stand, aanspraak kon maken op onaan
tastbare rechten. 

Mensenrechten zijn geen ideaal voor 
Westerse staten aileen. Ze zijn aileen in het 
Westen voor het eerst opgeschreven. Dit 
positieve recht is een concretisering van 
een grondhouding achter de mensenrech
ten, die kan worden omschreven als de 
mogelijkheid van mensen om zich te ont
plooien (Veerman, 1977: 1 ). De morele en 
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historische wortels van mensenrechten collectieve rechten worden onderschei-
ZiJn ingebed in het begin van de geschie
denis. Wanneer Javier Perez de Cuellar, 
secretaris-generaal van de Verenigde Na
ties, een beroep doet op een 'universal 
culture of human rights', gaat hij boven de 
stand van het internationale recht en de in
ternationale jurisprudentie uit en stapt hij 
een morele orde binnen. De legitimite1t om 
op te komen tegen mensenrechtenschen
dingen berust niet aileen op het volken
recht, maar op het natuurrecht (Mangla
pus, 1990 11-12). 

Toch worden de onvervreemdbare en 
aangeboren mensenrechten in verschil
lende politieke en culturele contexten ver
schillend ge1nterpreteerd. Universele men
senrechten botsen met het 'cultureel waar
denrelativisme', dat er van uit gaat dat lo
kale of regionale tradities bepalend zijn 
voor het bestaan van mensenrechten. In 
Ianden waar de islam wordt beleden, wor
den verplichtingen benadrukt ten koste 
van de 'Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens'. Door communisti
sche Ianden werd het Westerse accent op 
1 de zogenaamde 'egolstische' rechten 

van het individu, 
2 de burger- en politieke rechten en 
3 het toezicht door internationale controle-

organen, tot voor kort fel bestreden. 
Het zou moeten gaan om de rechten van 
de samenleving, de sociaal-economische 
rechten en de bescherming van nationale 
soevereiniteit. Terwijl de mens in de Wes
terse opvatting rechten heeft 'als mens' te
genover de nationale rechtsgemeen
schap, werd in de communistische opvat
ting de tegenstelling tussen de burgers en 
de staat ontkend. Tens lotte wordt, met 
name door de regeringen van ontwikke
lingslanden, het recht van zelfbeschikking 
van volken beklemtoond. De bescherming 
van mensenrechten wordt gezien als een 
zuiver nationale aangelegenheid waar an
deren zich niet in mogen mengen. 

Zelfbeschikkingsrecht van volken 
Naast de individuele rechten kunnen de 
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den. Het onderscheid valt in die zin te rela
tiveren, dat bijvoorbeeld het recht van 
vereniging en vergadering aileen collectief 
kan worden uitgeoefend. Een van de eer
ste collectieve rechten is het zelfbeschik
kingsrecht van volken, dat door Woodrow 
Wilson is gedefinieerd als 'peoples may 
now be dominated and governed by their 
own consent' (Veerman, 1977 139) Zo 
beschouwd staat het in verband met parti
cipatie van burgers in de regering. De 
vraag is of het recht van zelfbeschikking 
van volken werkelijk geldend internatio
naal recht is, of slechts een begrip dat 
door politici te pas en te onpas wordt ge
bruikt. Met andere woorden: is het zelfbe
schikkingsrecht een mensenrecht? 

Het zelfbeschikkingsrecht van volken 
speelde een belangrijke rol bij de dekolo
nialisering na de Tweede Wereldoorlog en 
werd met name door de Verenigde Staten 
van Amerika de oude koloniale Europese 
mogendheden voor de voeten geworpen. 
In het 'Verdrag inzake sociale, economi
sche en culturele rechten' ( 1966) werd op 
aandrang van de ontwikkelingslanden ver
klaard dat aile volken het recht op zelfbe
schikking en economische ontwikkeling 
bezitten (art. 1 ). Bij het zelfbeschikkings
recht van de volken werden de rechten 
niet aan individuen of minderheden toege
dacht, maar aan volken. In de praktijk wil
de dat zeggen staten. Het ging om een 
gelijkwaardige positie van de ontwikke
lingslanden. Volkenrechtelijk is het zo dat 
de plaats die staten in het politieke, econo
mische, sociale en culturele internationale 
systeem innemen, rechtssystematisch niet 
tot de categorie van de mensenrechten 
behoren. 

Maar de term zelfbeschikking van val
ken is te ruim om haar te identificeren met 
het verkrijgen van de onafhankelijkheid 
van een staat aileen (Veerman, 1977: 49, 
139). Het was onjuist dat ontwikkelingslan
den en communistische Ianden het zelfbe
schikkingsrecht beperkten tot een eenma
lige daad van dekolonisatie. De mogelijk-
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heid van een volk of bevolkingsgroep om 
eigen identiteit te bewaren en te ontwikke
len (het zelfbeschikkingsrecht als proces) 
behoort niet te worden ge·ldentificeerd met 
het door het volkenrecht niet erkende recht 
op afscheiding en het vormen van een 
zelfstandige staat. De vraag wanneer een 
volk of nationale minderheid, dat over zich
zelf wil gaan beschikken, erkend dient te 
worden, stuit op het probleem dat het be
grip 'volk' geen JUridische inhoud heeft 

Waarom werd het recht op afscheiding, 
bijvoorbeeld van de volken in de Sowjet 
Unie, verworpen? Het recht op zelfbe
schikking van volken in die betekenis is 
ondergeschikt aan de territoriale integriteit 
van de staat en de handhaving van inter
nationale vrede en veiligheid. De staat is 
de drager van de soevereiniteit en mag in 
ziJn gebied overheidsmacht uitoefenen. 
Die nation ale soevereiniteit wordt naar bui
ten toe onderstreept in artikel 2 lid 4 van 
het Handvest van de Verenigde Naties 
(1945), omdat aile leden zich moeten ont
houden van bedreiging of het gebruik van 
geweld tegen de territoriale integriteit of 
politieke onafhankelijkheid van de staat. 

Het is niet aanlokkelijk om 
staatsgrenzen in naam van 
het zelfbeschikkingsrecht 
te wijzigen. 

Het is een weinig aanlokkelijk idee dat de 
staatsgrenzen in naam van het zelfbeschik
kingsrecht voortdurend doorbroken zullen 
gaan worden. Het zelfbeschikkingsrecht 
van volken lijkt met andere woorden grote 
tegenstellingen met zich mee te brengen: 
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1 nationale soevereiniteit tegenover de 
tendens die soevereiniteit af te breken 
en 

2 het beginsel van niet-inmenging tegen
over een ruime aanwezigheid van rede
nen tot interventie. 

HierbiJ wordt de volgende foul gemaakt: 
het afscheidingsrecht is niet de essentie 
van het zelfbeschikkingsrecht. De essentie 
van het zelfbeschikkingsrecht van volken 
is het recht van een volk op participatie, 
het recht om mee te doen aan de opbouw 
van het staatsgebeuren. Het zelfbeschik
kingsrecht komt voort uit de volkssoeve
reiniteit en heeft, net als bij de mensen
rechten, de functie van het normeren van 
de macht. Aile volken hebben het recht 
vriJelijk hun politieke status te bepalen en 
hun economische, sociale en culturele ont
wikkeling na te streven. Een volk heeft de 
vriJheid om zonder inmenging van buiten 
een politiek systeem te kiezen en maatre
gelen te nemen die nodig zijn voor het al
gemeen belang van het volk. Het zelfbe
schikkingsrecht verwijst naar de wil van de 
geregeerden. Het is de erkenning van de 
autonomie van de individuen in de verban
den waarin zij Ieven (Veerman, 1977: 210-
211 ). 

Het recht op zelfbeschikking was een 
middel om te dekolonialiseren, maar is 
daarmee niet uitgewerkt. Het kan een be
langrijk wapen van machtelozen zijn tegen 
onderdrukking door heersende groepen 
Want net als de mens onvervreemdbare 
rechten heeft, hebben ook volken verplich
tingen ten opzichte van zichzelf en staten 
ten opzichte van volken. Over de grenzen 
van het interstatelijk verkeer heen is inter
nationale bemoeienis gewenst op het ge
bied van mensenrechten en de rechten 
van volken en minderheden. In artikel 55 
van het Handvest van de Verenigde Naties 
wordt gesproken over de eerbied voor het 
beginsel van gelijke rechten en zelfbe
schikking van volken. En volgens het lnter
nationaal Gerechtshof behoort het begin
sel zelfbeschikking van volken tot volken
rechtelijk gewoonterecht. Voor culturele 
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minderheden kan het recht op zelfbeschik
king belangrijk zijn, omdat het recht op 
zelfbeschikking staten aanspoort ervoor 
zorg te dragen dat de rechten van aile 
mensen op het grondgebied van de staat 
worden verwezenlijkt. In die zin dient het 
zelfbeschikkingsrecht van volken als een 
recht van de mens te worden beschouwd. 

Midden en Oost Europa 
De democratische ontwikkelingen in Mid
den en Oost Europa gaan gepaard met 
een sterke opleving van natlonalistische 
gevoelens. Hoewel er voor dient te worden 
gewaakt dat het streven naar een betere 
verdeling van de welvaart in de wereld en 
de opheffing van de onderontwikkeling in 
de arme Ianden nret onder aan de agenda 
van het CDA terecht komt, vraagt deze 
nieuwe fase in de wereldgeschiedenis om 
een herorrentatie. Met het oog op de tot
standkoming van het CDA-verkiezrngspro
gramma 1990-94 ·verantwoord voortbou
wen' schreef ik in Trouw (28 juni 1989) dat 
te weinig aandacht was besteed aan de 
delrng van Europa en het Duitse verlangen 
naar eenwording. Het is terecht dat in het 
CDA nu de spectaculaire ontwikkelinger1 
in Mrdden en Oost Europa na de opening 
van de Berlijnse muur op de voet worden 
gevolgd en gestimuleerd. 

Ook met betrekking tot de mensenrech
ten en het zelfbeschikkingsrecht van de 
volken achter het voormalige IJzeren Gor
diJn worden in het buitenlands beleid van 
verscheidene Ianden keuzen gemaakt. Zo 
kondigde de Amerikaanse president Bush 
eind april 1990 aan dat de verwachtte 
strafmaatregelen tegen de Sowjet Unie. 
vanwege de economische sancties tegen 
het zich onafhankelijk voelende Litouwen. 
niet doorgingen. Ondanks het feit dat Li
touwen zich beriep op het in de Russische 
grondwet erkende recht van afscheiding, 
bleek realisering van dit grondrecht bui
tengewoon moeilijk na de door Gorbatsjow 
aangebrachte zware procedure. Uiteinde
lijk beslist de krachtsverhouding of het 
zelfbeschikkingsrecht van de volken in de 
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zin van afscheiding werkelijk geeffectu
eerd kan worden. Voor Bush speelde mee 
dat de strafmaatregelen het proces van 
vrijheid in Oost Europa en de wereldvrede 
ernstig zouden kunnen verstoren. Hoger 
dan het recht op zelfbeschrkking staat de 
handhaving van de wereldvrede. Het zelf
beschikkingsrecht van de volken bliJft on
verlet maar wordt door politici gebruikt 
wanneer het van pas komt: zowel om een 
andere staat te WIJZen op verlangens van 
nationale minderheden, als om buitenland
se rnmenging buiten de deur te houden. 

In verband met de ontwikkelrngen in 
Midden en Oost Europa komt er een aantal 
vragen op ons af. Welke lijn moet worden 
gekozen bij de bouw van een gemeen
schappelijk Europees huis? De vriJheid 
van deze volken is een groot goed. Maar 
voor deze Ianden liggen er nogal wat pro
blemen (financren. neutraliteit, democrati
sche regerrngsvorm, bescherming men
senrechten. etnische verschillen) die een 
snelle toetreding tot de Europese Ge
meenschap bemoeilijken. Op Europees ni
veau biedt de in 1949 opgerichte Raad 
voor Europa betere mogelijkheden voor de 
heling van Europa Gezien de vier doel
stellingen van de Raad voor Europa. na
melijk 
1 de totstandbrenging van een grotere Eu

ropese eenheid, 
2 het handhaven van het beginsel van een 

democratische regeringsvorm, 
3 verbeteren van de levensomstandighe-

den van de Europese burgers en 
4 de bescherming van de mensenrechten, 
zie ik geen problemen met het lidmaat
schap van Ianden als Hongarije, Polen en 
Tsjechoslowakije en hun toetreding tot de 
'Europese conventie voor de rechten van 
de mens ( 1950) 
Het Nederlands Juristen Comite voor de 
Mensenrechten adviseert met betrekking 
tot ondersteuning van het democratise
ringsproces in Midden en Oost Europa niet 
aileen te denken aan '(macro)economi
sche steun', maar met nadruk aan het vrij
maken van fondsen voor de opbouw van 
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een 'mensenrechten~infrastructuur' Advo~ 
eaten, \eden van de rechterlijke mach!, be~ 
leidsmakers en journalisten moeten in 
staat worden gesteld seminars en stages 
te volgen lk zou hier milita1ren, politie
agenten en gevangenenbewakers aan wil
len toevoegen. Ook d1ent de wetgeving in 
deze Ianden vanu1t een mensenrechten
perspectief te worden beoordeeld 

Democratisering 
Heeft Nederland het recht om democrati
sche normen en waarden uit te dragen aan 
de rest van de wereid? Eerst vall vast te 
stellen dat hoewel er ook andere doelein
den van buitenlands beleid ziJn, staten uit 
hoofde van hun lidmaatschap van de Ver
enigde Naties in principe verplicht ziJn om 
medeverantwoordelljkheid te dragen voor 
een betere mensenrechtensituatie in an
dere delen van de wereld en dat ook nate 
streven(TK, 1978-79.15571,nrs.1~232) 
N1et om onze politieke cultuur op te drin~ 
gen aan de rest van de wereld, maar om 
de veronderstelde universaliteit van men
senrechten te verdedigen. Vanu1t dit oog
punt word! respect voor mensenrechten 
beter gewaarborgd in een democratische 
rechtsorde met een meerparlijenstelsel en 
een vrije pers dan in een dictatuur. De de~ 
mocratische bestuursvorm biedt de moge~ 
lijkheid dat mensen zeggenschap hebben 
over de inricht1ng van hun Ieven en hun 
omgev1ng 

lk beantwoord de eerder gestelde vraag 
bevestigend, omdat christen~democraten 
verwijzen naar de goddelijke oorsprong 
van mensenrechten aile mensen ziJn voor 
God gelijk. Een dergeliJke morele cla1m is 
grensoverschriJdend Mensenrechten ziJn 
maatstaven geworden waaraan burgers 
en buitenlanders het gedrag van regerin
gen mogen toetsen en de absolute mach! 
is uit de gratie geraakt (Brinkel. 1989 318) 

Omdat het kolonialisme met de rechts
ongelijkheid tussen blanken en niet~blan~ 
ken door regeringsleiders van ontwikke
lingslanden werd gezien als de grootste 
ontkenning van de mensenrechten, word! 
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door die regeringsleiders gesteld dat het 
recht op zelfbeschikking het eerste en be~ 
langrijkste is van aile mensenrechten 
Wanneer het Westen protesteert tegen 
mensenrechtenschendingen, word! door 
de ontwikkelingslanden gesteld dat het 
Westen zich schuldig maakt aan neo~kolo~ 
nialisme en inmenging in de binnenlandse 
aangelegenheden van onafhankelijke sta~ 
ten (Baehr, 1990 134) 

Met betrekking tot de ontwikkelingslan
den, schriJfl Bart Tromp ( 1985 195-197) 
terecht dat het idee dat democratie te 
goed zou ziJn voor de ontwikkel1ngslanden 
in feite het voortbestaan van een Westers 
(zo niet racistisch) superioriteitsdenken is, 
dat getooid gaat met de vlag van het cui~ 
tureel relativisme Onder het mom van het 
cultureel relativisme word! de fundamente
le gelijkwaardigheid van culturen gebruikt 
als excuus om bijvoorbeeld te zeggen de 
fundamentalistische islamieten zijn nog 
niet toe aan vriJheid van meningsu1ting. 
lmpliciet kan daarmee de fundamentele 
gelijkwaardigheid van mensen en de ver~ 
onderstelde universaliteit van mensen
rechten geweld worden aangedaan. 

Het is toe te JUichen dat het geven van 
Nederlandse ontw1kkelingshulp aan Mid~ 
den Amerika, op grand van het additionele 
democratiseringscriterium. ertoe leidt dat 
met ontw1kkelingssamenwerking activitei~ 
ten ter bevordering van de eerbied1ging 
van mensenrechten worden ondersteund. 
Het bevorderen van politieke rechten is 
n1et in strijd met het bevorderen van socia~ 
le en economische ontwikkeling. Hopelijk 
zal in dit opzicht een uitstralingseffect 
waarneembaar zijn naar de relaties met In~ 
donesie, de Sahellanden en ZuideliJk Afri~ 
ka. 

Tegelijk blijkl een tegenstrijdigheid 
Want hoe kun je de rest van de wereld 
'safe for democracy' maken, wanneer de 
democratische controle biJ de eenwording 
van West Europa grate vraagtekens op
roepP Het Europees Parlement bezit niet 
de wetgevende, controlerende en budget~ 
taire bevoegdheden die de nationale par~ 
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lementen van de lidstaten bezitten. Boven
dien onttrekken onderhandelingen over 
het vervolgakkoord van Schengen en de 
samenwerking 1n het kader van de Euro
pees Politieke Samenwerking zich aan ef
fectieve parlementaire controle. De demo
cratische achterstand van de Europese 
Gemeenschap is zowel naar Midden en 
Oost Europa als naar de ontwikkelingslan
den slecht verkoopbaar. Die achterstand 

Als de democratie niet 
verbetert is verdere 
Europese integratie 
onwenselijk. 

is bovendien in strijd met het zelfbeschik
kingsrecht van het Nederlandse volk en 
constitutionele ontwikkelingen waar eeu
wenlang voor gevochten is. lndien de de
mocratische controle niet verbeterd wordt, 
zou verdere Europese integratie wei eens 
onwenselijk kunnen zijn. 

Mensenrechtenbeleid 
Maakt de Nederlandse regering het zich
zelf al niet gemakkelijk door mensenrech
ten als centraal bestanddeel aan te mer
ken, het CDA is bovendien van mening dat 
buitenlandse politiek gerechtigheid in de 
wereld dient te helpen bevorderen. Bij ge
rechtigheid moet het gaan om handelen 
dat gemeenschapsstichtend werkt en dat 
ieder mens, met name de machtelozen en 
armen, recht doet. In het Program van Uit
gangspunten van het CDA wordt met be
trekking tot het mensenrechtenbeleid een 
voorkeur uitgesproken voor dialoog met 
andere bevolkingsgroepen boven con-
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frontatie, omdat daar de meest duurzame 
hervormingen van verwacht mogen wor
den. Maar de Ianden waarin mensen in het 
overheidsbeleid stelselmatig ten achter 
worden gesteld, behoren in de wereldsa
menleving daadwerkelijk te worden ge
confronteerd met maatregelen waaruit af
wijzen van die achterstelling blijkt. Deze vi
sie is verder ontwikkeld in een rapport van 
het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA getiteld 'Zuid Afrika; mensenrechten 
en buitenlands beleid' ( 1989). Het CDA 
ziet de bevordering van de mensenrech
ten vooral tot stand komen in samenwer
king met regeringen van andere Ianden en 
heeft een voorkeur voor het kader van de 
Verenigde Naties en een samenwerking in 
het kader van de Europese Gemeenschap 
(De Haan, 1989: 11-20). Bij samenwerking 
met 'gelijkgezinden' kan ook worden ge
dacht aan de Benelux en Scandinavie. 

Om een bijdrage aan de ontwikkelde 
CDA-visie te geven wil ik een aantal kant
tekeningen plaatsen. Hoewel minister Van 
den Broek zijn best heeft gedaan, ging bij
voorbeeld in het kader van sancties tegen 
Zuid Afrika het verbod op invoer van Zuid
afrikaanse steenkool niet door, toen bleek 
dat de Bondsrepubliek Duitsland en Portu
gal zich verzetten tegen een importstop. 
Natuurlijk maakt het meer indruk als in het 
kader van de Europese Politieke Samen
werking gemeenschappelijk wordt gerea
geerd op mensenrechtenschendingen. 
Maar de vraag is: wat blijft er over van het 
oorspronkelijke Nederlandse stand punt na 
internationale en bovendien oncontroleer
bare besluitvormingsprocessen? 

Uit het voorgaande is gebleken dat een 
goed mensenrechtenbeleid op het volgen
de probleem stuit: de keus tussen het res
pecteren van de nationale soevereiniteit 
en het zich bemoeien met 'binnenlandse 
aangelegenheden'. Het opkomen voor 
mensenrechten kan botsen met het stre
ven naar goede betrekkingen met het bui
tenland. Het stellen van vragen en uiten 
van kritiek kan worden uitgelegd als een 
onvriendelijke daad van Nederland. Bo-
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vendien kan een conflict bestaan tussen cessen te worden verbeterd. Naar buiten 
overwegingen om op te komen voor men
senrechten en economische overwegin
gen. BelangriJk is dat de gemaakte keuzen 
publiekelijk en democratisch controleer
baar door de regering worden verant
woord. Momenteel bestaat geen duidelijke 
inzage in de afweging ten opzichte van an
dere doelstellingen van het buitenlands 
beleid Een mensenrechtencobrdinatie op 
ambtelijk niveau tussen de departementen 
ontbreekt (Baehr, 1990 33) 

Het is aan te bevelen dat de regering 
een jaarlijkse rapportage geeft van de 
mensenrechtensituatie in aile Ianden waar
mee Nederland bilaterale betrekkingen 
onderhoudt. Op deze wijze kunnen expli
ciete criteria worden aangelegd, op grond 
waarvan besloten kan worden hoe er ge
reageerd moet worden op schendingen. 
De afweging tussen allerlei verschillende 
belangen kan door de Tweede Kamer dan 
gemakkelijker worden gecontroleerd. Men 
kan denken aan 
1 de aard van de geschonden rechten (biJ 

een aantasting van 'kernrechten' is eer
der een reactie vereist; kernrechten zijn 
rechten die absolute prioriteit verdienen 
en tot de allereerste materiele en imma
teriele levensbehoeften van de mens 
worden gerekend), 

2 de ernst en de omvang van de schen
dlngen en 

3 de betrokkenheid van regeringen. 

Tot slot 
In 1985 was het CDA van mening dat een 
actief mensenrechtenbeleid beperkingen 
ondervond vanwege het feit dat dictaturen 
in de wereld in de meerderheid waren, 
waarvan er een zelfs supermachtig was. 
Sinds 1989. het Jaar van de doorbraak van 
de democratie, is een nieuwe tijd aange
broken. Het Nederlands mensenrechten
beleld mag er internationaal gezien goed 
voor staan, het moet zich blijven kenmer
ken door de actieve bevordering van men
senrechten. Naar b1nnen toe dient de de
mocratische controle op de afwegingspro-
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toe is de aangewezen manier het beden
ken van mechanismen om in de internatio
nale rechtsgemeenschap staten die men
senrechten schenden aan de kaak te stel
len. Met een sterke gerichtheid op de 
kernrechten en het zelfbeschikkingsrecht 
van volken, dient te worden gewerkt op het 
schaamtegevoel van die regeringen die 
de universele mensenrechten aan de laars 
Iappen. De nationale wil en de eigen soe
vereiniteit van staten moet worden genor
meerd. 
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Commentaar u1t het Wetenschappelijk lnstituut 

Europese democratie: 
meer dan verschuiving 
van bevoegdheden 

Het VIlle Congres van de Europese Volks
partij, midden november dit jaar te Dublin, 
was volgens trouwe participanten anders. 
Nog tijdens de aanloop waren er stemmen 
geweest, die het centrale punt op de 
agenda, het ontwerp van een Europese 
Grondwet, voorbarig en niet echt relevant 
vonden. Tot voor kort was er ook voor de 
Europese Volkspartij beperkte belangstel
ling. De aandacht concentreerde zich op 
de christen-democratische fractie in het 
Europese Parlement. De agenda en ook 
het mandaat van het EVP-congres in Dub
lin maakten duideliJk, hoe misplaatst zo'n 
onderschatting zou ziJn, en hoe wij op een 
cruciaal moment in de politieke menings
en besluitvorm1ng de boot zouden missen 
door onderschatting van de mogelijkhe
den en betekenis van de EVP en haar be
sluitvormende organen. Profiel, samen
stelling en richting van de EVP zullen een 
zeer belangriJke plaats gaan innemen, in 
het interne debat binnen het CDA, maar 
uberhaupt zal partijvorming op Europees 
niveau steeds meer het nationale debat 
over partijvorming en coalitie gaan beln
vloeden, misschien op den duur beheer
sen. Het artikel van Harro Hoogerwerf en 
Ad Koppejan in het meinummer 1990 van 
Christen Democratische Verkenningen 
('Heeft de Europese christen-democratie 
nog toekomst?') geeft duidelijk aan van 
welk een eminent belang een intensieve 
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en regelmatige discussie binnen het CDA 
is over wat er in en rond de EVP speelt. 

De staatsrechtelijke structuur 
Oat belang werd ook nog eens duidelijk in 
de discussies over de opzet van een 
komende Europese federatie in Dublin 
01e discussie was prematuur noch mis
plaatst. W1e kans heeft gehad kennis te ne
men van het recente rapport van ons We
tenschappeliJk lnstituut 'Publieke gerech
tigheid' zal zich realiseren. in welke mate 
christen-democratische principes richting
gevend kunnen en moeten zijn bij de opzet 
van het nieuwe federatieve Europa. De uit
oefenlng van publieke gerechtigheid is ten 
nauwste verbonden met een tijdige en 
nauwkeurige vertaling van het subsidlari
teitsbeginsel op Europees n1veau. Be
voegdheden verschuiven. soms onge
merkt. Er vallen gaten in het democratisch 
beslu1tvormings- en controleproces. lnte
gratie van bepaalde sectoren heeft on
voorziene consequenties en leidt tot 
scheefgroei in andere sectoren als ge
zondheidszorg, media, positie van maat
schappelijke organ1saties, onderwijs. 
Daarom WIJZen WIJ segmentbenadering 
van de Europese integratie af. WiJ willen 
evenmin een gesloten bestuurslaag. waar
biJ in dit stadium word! gedefinieerd, welke 
de bevoegdheden van de Europese Fede
ratie niet zijn. Oat betekent derhalve ter-
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zelfder tijd het optrekken van een Euro
pees bouwwerk waarbij de lagere bestuur
lijke eenheden die bevoegdheden houden 
of krijgen die direct relateren aan de voor
waarden om burgers hun verantwoorde
lijkheden in daden te Iaten omzetten. Het 
betekent, dat de Federatie slechts op
treedt wanneer politieke vraagstukken dui
deliJk een Europese en internationale reik
wijdte hebben. Waar Europese constitutie
schriJvers voor staan is de vertaling ener
ZIJdS van de heelheid van het integratie
concept en van de afwiJzing van de totale 
harmonisatie anderziJdS. Verscheiden
heid, gelaagdheid en complementariteit 
ziJn daarbiJ leidende prtnctpes. 

In staatsrechteltjk opzicht IS veel meer 
aan de orde dan de versterktng van de de
mocratische controle-organen. Daar gaat 
het overigens ook om, en daarom werd in 
Dublin dutdeltJk gekozen voor versterking 
van het Europese Parlement, maar werd 
ook de posttie van de Commissie als een 
Europese regeringslaag gekenschetst. De 
EVP wees derhalve het treffen van rege
ringsleiders als een soort superbesluitvor
mend orgaan af De Europese Minister
raad krtjgt wei ZtJn dutdelijke plaats, name
lijk als een soort senaat, die de voorstellen 
van de Europese Commissie bediscus
sieert. toetst. beoordeelt. De Commissie 
dient de kern van de Europese uitvoeren
de mach! te zijn en de wetgevende functie 
dient vervuld te worden in de publieke zit
tingen van de Europese Ministerraad en in 
het Europese Parlement, direct gekozen 
en volgens een uniform ktesstelsel. 

Meer dan economische en politieke sa
menwerking 
Onze politieke overtuiging vertaalt zich in 
staatsrechtelijke formules en het was van 
grote betekenis op dit terrein een discus
sie te hebben die principieel verankerd 
was. Maar een grondwet regelt niet aileen 
de kale bouw van het Europese huis, ook 
de indeling en soms de inrichting. Daar is 
op de eerste plaats de sociale dimensie 
van Europa. Wie het verkeer van personen 
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vriJ laat en geen criteria formuleert in dear
beidsrechtelijke sfeer creeert de mogelijk
heid van 'social shopping' en zet een pre
mie op investeringen JUist daar waar de so
ciale omstandigheden en de arbeidsrech
teltjke bescherming door de vloer van 
menswaardigheid zakken. Zo draagt hij bij 
aan een druk en een spiraal naar beneden 
op dit terrein in heel de EG. Maar van de 
andere kant, zo zegt ook het rapport 'Pu
blieke gerechtigheid', is een Europese 
harmonisatie van de sociale en arbeids
rechteltjke voorzteningen, noch realistisch, 
noch gewenst. Europese uniformiteit, dte 
geen rekening houdt met geschiedenis, 
culturele, zelfs klimatologische verschei
denheid en financiele mogelijkheden 
word! afgewezen. Het gaat om een stelsel 
van minimumvoorz~eningen, het gaat veel
eer om aandacht om iedere slap verder op 
de integratie te bezien op sociale conse
quenties. De solidariteit draagt op om de 
regio's (of groepen) die minder meekun
nen in dit proces vanuit de Gemeenschap 
zelf een helpende hand te bieden, zoals in 
het Regionaal Sociaal Fonds geschiedt. 
Het gaat om de opbouw van een sociale 
markteconomie, ook op Europees niveau. 
Maar dat is wat anders dan complete har
monisatie. Een democratisch Europa bete
kent daarom aandacht voor en veranke
ring van een sociaal Europa. 

Behoud van de schepping 
Het zou verraad ziJn om het Europese een
wordingsproces niet juist te gebruiken 
voor het met prioriteit aanpakken van een 
van de centrale problemen van onze tijd, 
nota bene een probleem, dat aileen maar 
effectief aangepakt kan worden in tnterna
tionaal verband. Economische groei moet 
niet aileen sociaal zijn, maar is aileen ver
antwoord als die niet tot stand komt door 
uitputting van de natuur, gerekend wordt 
ook naar de milieukosten, en aangewend 
word! voor herstel en bescherming van dat 
milieu. Van Rompuy, de voorzitter van de 
Belgische CVP heeft het over een eco-so
ciale markteconomie. Zeker is, dat we niet 
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Ianger de vriJheid hebben om de ecologi
sche normering en orientatie van de markt
economie achterwege te Iaten. 

Ook dat verdient een duidelijke onder
streping en vastlegging in de toekomstige 
Europese Grondwet. Eigenlijk valt er een 
parallel te trekken tussen de Verklaring 
van de rechten van de mens en een af
dwingbaar handvest tot behoud van de 
schepping (Lubbers op de Haagse milieu
conferentie in het voorJaar van 1989). Er 
wordt in dit verband gesproken van de sa
menzwering van Brussel scherpe milieu
eisen die eigenlijk onvermijdelijk zijn. wor
den nationaal niet uitgevoerd, omdat de 
nationale minister zich kan verschuilen 
achter de overmacht van de Europese 
Raadsbesluiten. Constitutionele veranke
ring van deze normering en orientering 
kan dat beperken, en kan met behulp van 
een ter zake alerte publieke opinie een om
gekeerde samenzwenng veroorzaken: 
doorvoering van milieumaatregelen ook in 
Ianden, waar de laksheid of de kleine winst 
het nog winnen van deze urgentie. Binnen 
de EVP bleken duidelijk krachten aanwe
zig, waaronder de jongeren, die op dit ter
rein een zo scherp mogelijk profiel van de 
nieuwe Europese samenwerking wild en te
kenen. Die toonzetting moet vastgehou
den worden straks biJ de definitieve vorm
geving van de Europese Constitutie. 

Overheid of burgers? 
Sommige maatschappelijke organisaties 
realiseren het zich al enige tijd Voor ande
re komt het als een schok De grotere eco
nomische eenheden profiteren als eerste 
van de Europese eenheid. Bovendien 
breidt hun werkingssfeer zich ook in de 
diepte uit ten koste van die organisaties 
Daarbij ziJn tenminste drie elkaar verster
kende factoren in het spel Ten eerste heb
ben velen zich te laat gerealiseerd, dat de 
vier vrijheden van de Europese eenwor
ding- vrij verkeer van personen, diensten, 
kapitaal en goederen - de kenmerken van 
een economische eenheid, penetratie van 
het commerciele in traditioneel niet-com-
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merciele domeinen ten gevolge heeft. De 
gezondheidszorg IS hier een duideliJk 
voorbeeld van aan het worden. Oat geldt 
zowel de zorg als de financiering van die 
zorg, waar die nog sterk in handen ligt van 
in ieder geval oorspronkelijk op onderlinge 
solidariteit gestoelde en op cooperatieve 
basis georganiseerde financ1ering van die 
zorg. Maar het geldt ook de media, de on
derwijsinstellingen, zelfs de landbouw
cooperaties. 

De tweede plaats is. dat de les, die WiJ 1n 
bijvoorbeeld ons land geleerd hebben. dat 
organisaties van de burgers een beleid 
verdienen van bescherming en stimule
ring, zeker niet 1n aile Ianden van de Ge
meenschap ook gemeengoed is. In vele 
Ianden is er nog steeds een etatistische 
traditie op die terreinen, die bij ons bij uit
stek door maatschappelijke organisaties 
bestreken worden. In andere groeit de nel
ging om privatisering geliJk te stellen met 
commercialisering. In ieder geval is er op 
dit moment op Europees niveau van een 
beleid van bescherm1ng en stimulering 
nog weinig te bespeuren 

En op de derde plaats zijn maatschap
pelijke niet-commerciele organisaties, ze
ker die waarin de !eden nog een belangrij
ke stem hebben, produkten van en gebon
den aan regionale of nationale eenheden. 
Een 'Europeanisering· van deze instellin
gen ligt minder snel voor de hand dan bij 
het bedrijfsleven, en ook de weg van de fu
sies is moeilijker begaanbaar Zelfs de 
landbouw- en landbouwkredietcoopera
ties, die het toch ook van schaalvergroting 
en centrale marktbewerking moeten heb
ben, hebben hier weet van. 

Ons land hoeft niet te bescheiden te ziJn, 
als het gaat om aan te rei ken en te vertalen 
de formules die wij hier ontwikkeld hebben 
om maatschappelijke participatie, plurifor
miteit, geestelijke vriJheid en armoedebe
striJding vorm te geven. In onze afwijzing 
van het etatisme en het dominante van het 
commerciele hebben wij als christen-de
mocraten de plicht om in de Europese re
gelgeving de ruimte te garanderen die er 
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moet zijn voor organisaties van zorg en so
lidariteit, van kaders waarbinnen ieder zijn 
waardenoverdracht veilig gesteld weet, 
van initiatieven om de nieuwe armen in de 
Europese samenleving te integreren, van 
vertalingen van samenwerking tussen bur
gers, die niet door de overheid vervangen 
kunnen worden, zonder dat deze overheid 
doldraait, van instellingen van belangen
behartiging, ook al ziJn die kritisch ten op
zichte van de nationale of de Europese 
overheid. Oat vraagt om regelgeving, 
maar ook ten minste gelijke kansen met het 
commerciele particuliere initiatief en der
halve ook financiele faciliteiten en vergun
ningen. 

Wij hebben op dit terrein een kostbaar 
legaat in te brengen in de Europese een
heid. Er zal nog lang en hard gewerkt moe
ten worden om dit legaat geaccepteerd te 
krijgen. Oat is van belang voor de maat
schappijopbouw van de huidige Gemeen
schap: het is van levensbetekenis voor de 
keuzen die de Midden- en Oosteuropese 
Ianden straks kunnen maken, als nieuwe 
leden, die nu al voor de vraag staan hoe zij 
hun ontstatelijkingsprogramma zullen uit
voeren. In onze inbreng binnen de EVP zal 
het COA hier een zwaar punt van moeten 
maken. 

Waarden- en informatieoverdracht 
De commerciele dominantie die in Europa 
dreigt kan Op een terrein heel Speciale 
consequenties hebben, namelijk dat van 
de informatie- en waardenoverdracht. De 
automatismen van de mark! hier hun gang 
Iaten gaan kan betekenen, dat binnen lien 
jaar informatieverschaffing via de media in 
overheersende mate in handen komt te lig
gen van bezitters van groot-kapitaal. Auto
matismen hun gang Iaten gaan leidt ertoe, 
dat in de Europese opleidings- en onder
zoeksprogramma's de niet-technologi
sche vakken en projecten gemarginali
seerd gaan worden. Het zijn ontwikkelin
gen, die rechtstreeks verband houden met 
de visie die men op de Europese bescha
ving heeft en, waar het waardenoverdracht 
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betreft, met de mensvisie. Zoals het in de 
jaren zestig en zeventig erom ging de in
vloed van de overheid te begrenzen; zo 
gaat het in de komende jaren om de be
grenzing van de commerciele invloed. Oat 
is iets anders dan de afschaffing ervan. 
Maar het betekent wei, dat ook op Euro
pees niveau een programma voor be
scherming en stimulering van de niet-com
merciele waardenoverdracht en informa
tieverschaffing dient te worden gegaran
deerd. 

Economische stimulansen en fiscale fa
ciliteiten maken anders de commerciele 
media tot een onverslaanbare concurrent. 
Die media maken juist gebruik van de Eu
ropese mogelijkheden en faciliteiten. Het 
is daarom kortzichtig te veronderstellen, 
dat het Europese cultuurbeleid slechts het 
domein van de nationale regering zou zijn. 
In de eerste schetsen van de Europese 
constitutie is - zij het nog voorzichtig -
aangegeven, dat garantie voor pluriformi
teit, voor eigenheid, voor beperking van de 
commercialiteit ook regelgeving op Euro
pees niveau vergt. De Gemeenschap kan 
echter niet vervangen, wat het particulier 
initiatief op dit terrein nalaat. Een staats
monopolie op informatie-overdracht zou 
geen goed antwoord zijn. Maar als de Eu
ropese autonome media initiatieven zou
den nemen om hun eigen antwoord te for
muleren op de Europeanisering van de in
formatie-overdracht, dan moeten zij daar
bij op bescherming en steun kunnen 
rekenen. 

Het is duidelijk, dat ten aanzien van do
minerende en opkomende tendensen in 
onze cultuur ook de instellingen van waar
denoverdracht zijdens de Europese Ge
meenschap op bijzondere bescherming 
moeten kunnen rekenen, van het gezin tot 
vormingswerk (zie Periscoop van decem
ber jongstleden), tot instellingen van gees
telijke volksgezondheid. 

Terecht ook werd in Dublin door de or
ganisatie van christen-democratische 
vrouwen in Europa nadrukkelijk de aan
dacht gevraagd voor de kwestie van de 
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bio-ethiek. Sommigen willen dat afdoen 
met een simpele verklaring en een verwij
zing naar nationale overheden. Maar wie 
zich realiseert, welke gigantische commer
ciele belangen met genetische manipula
tie en met gebru1kmaking van menselijk 
voortplantingsmateriaal gemoeid gaan, re
aliseert zich dat grenzen en richtinggeving 
hier ook een Europese aangelegenheid 
ziJn. Maar ook als de ons verwante boeren
organisaties als de KNBTB en de CBTB 
beperkingen willen bij de toepassing van 
de mogelijkheden van bio-technologie bij 
dieren, dan is dit aileen te verwezenlijken 
wanneer dat tenminste op Europees ni
veau plaats vindt. En allen realiseren zich 
de beperkte werking van nationale ethi
sche wetgeving in een continent met vrij 
verkeer van personen en diensten. Een 
democratisch Europa, dat ook het zwakke
re en het stemloze wil verdedigen, een de
mocratisch Europa, dat ruimte wil bieden 
voor het grondrecht van vrije informatie- en 
waardenoverdracht, heeft behoefte aan 
voorzieningen en correcties op het niveau 
van Europa zelf. Daarom het pleidooi voor 
een aparte cultuurparagraaf in de toekom
stige Europese Constitutie, daarom daarin 
ook aandacht voor vrije waardenover
dracht en voor instellingen, die daar juist 
voor staan. Daarom zou ik ook op de agen
da willen zetten de wenselijkheid van een 
Europees Charter voor Bio-ethiek. Een 
Europa, dat het derde millennium ingaat 
mag het niet voor minder doen I 

Een Europese partijendemocratie 
Democratie is meer dan democratische 
controle. Democratie is participatie. De 
brug naar participatie in de macht is in ons 
soort democratie de politieke partij. ZiJ 
dient lage drempels te hebben en toegan
kelijkheid van de machtskaders, openheid 
vooral. 

Het was niet altijd even aantrekkelijk om 
in Europees verband 1n de christen-demo
cratische partijpolitiek te participeren wat 
had het echt te betekenen, wat was de 
kosten-batenverhouding in termen van 
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tijdsbeslag, vergadergeduld, opwinding 
en creativiteit, investering in menselijke 
contacten'? 

Het EVP-congres in Dublin maakte een 
zaak duidelijk Het is niet voldoende als ai
leen de macht naar Europa verschuift, als 
aileen de bevoegdheden van het Europe
se Parlement versterkt worden om de de
mocratische kloof ten gevolge van die ver
schuiving te dichten. Het is niet genoeg, 
dat de discussie zich beperkt tot die for
mele versterking van de democratie. In de 
nieuwe constitutie van dat Europa moet 
dat in garanties verankerd worden, zoals 
die hierboven beschreven zijn Anders is 
het moeiliJk om in het jaar 2000 van een de
mocratisch Europa te spreken 

Maar er is meer De democratie in Euro
pa zal nooit optimaal functioneren, als die 
internationale partijformaties als de EVP 
niet van de zolder gehaald worden, uit hun 
hoogte en isolement getrokken worden, 
niet gewoon meefunctioneren in het dage
lijkse bestaan van de Europese burger 
Voor de EVP betekent dat een programma 
van popularisering en van inspirering te
gelijk. 

Europese besluitvorming uit de Euro-eli
te halen het is op vele plaatsen opge
merkt, dat vanwege afstand, onbekend
heid met het internationale, ingewikkeld
heid van de problematiek, de grootste be
dreiging van de Europese democratie 
gelegen is in het feit, dat besluitvorming en 
controle zich in wezen afspelen 1n een krin
getje van enkele duizenden personen rond 
Brussel, Luxemburg en Straatsburg 

Er moet een programma komen eerst tot 
popularisering van de Europese Volkspar
tij. Oat kan door de toerusting van die partiJ 
met aile normale instrumenten waarover 
een politieke partij moet kunnen beschik
ken, zoals partijdagen, themacongressen, 
ruimer verspreide publikaties, een pers
dienst, brede participatie in de besluitvor
mlng v1a de aangesloten nationale partij
en, en uiteraard een prominente plaats in 
de eigen politieke discussies over zaken, 
waarover de EVP mee moet beslissen. Het 
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IS er allemaal al in beg1nsel, maar de ver
schuivlng van de mach! naar Brussel. le1dt 
noodzakeliJk tot de bel1chling van onze 
partijpolitieke discuss1es vanu1t Europees 
perspectief 

Zo dient zeker 1n Nederland de dlscus
sie over de verbreding of verd1eping van 
de EG en vooral over de toetreding van an
dere kleinere Ianden in de Gemeenschap 
goed gevoerd te worden. Het CDA heeft 
op enkele studieconferenties daar uitvoe
ng over gesproken. Maar het gaat ook om 
de systematiek, om biJ de belangriJkse 
probleemstellingen op de politieke agen
da systematisch de vraag te stellen. wat 
de consequenties ziJn biJ een belichting 
vanuit Europa Voor zaken van b1o-ethiek 
tot de koppeling. tot de organisalie van de 
gezondheidszorg en de media is dat van 
doorslaggevend be lang. 

Maar er is terzelfder l1Jd ook nog de ver
dieping, de herbronning Als we de EVP 
willen transformeren tot een echte politieke 
partij. dan behoeft Zij instrumenten en in
spiratie Het gaat om grondslagdiscus
sies. om profielcritena zowel van de aan
gesloten parliJen als van de EVP zelf. Het 
gaat om zaken als de besch1kking over 
een soort WetenschappeliJk lnstituut. om 
bezinningsbijeenkomsten. vooral om een 
degeiiJk en breed gedragen viJfJarenpro
gramma, om een herkenbaar beglnselpro
gramma. Oat is meer dan aileen de vraag, 
of bijvoorbeeld de Britse Conservatieven 
zich zouden mogen aansluiten biJ de EVP. 
Oat is ook een centraal probleem, maar 
deze discussies gaan eraan vooraf en !o
pen ermee samen. Op die manier zou het 
ook wei eens zo kunnen ZiJn, dat een 
gel'nspireerde EVP op de delen ook weer 
inspirerend en verdiepend kan werken. 
Daarmee ziJn we terug bij de Jaren twintig, 
toen het internationale treffen van christen
democraten geen afgietsel was maar in
spiratiebron. 

De chnsten-democratische maat nemen 
aan potentiele !eden van de EVP moet ge
beuren, maar passief afwachten hoe de 
EVP zich ontwikkelt. is het slechtst denk-

Chrrslen Democratrschc Verkennmgcr1 1/90 

bare antwoord. De invloed, die vanu1t Ne
derland, met name door Arie Oostlander is 
uitgeoefend op bijvoorbeeld het program
ma van de EVP, is verhoudingsgewijs zeer 
groot geweest. Hetzelfde geld! voor de wij
ze waarop de CVP nu de discussies over 
de Europese Constitutie heeft proberen te 
inspireren. Wat we nodig hebben is een 
actieprogramma ter inhoudelijke verdie
ping en oplad1ng van de EVP. Naast de 
genoemde actiepunten zou een degelijk 
kwartaalschrift, waarin de centrale vraag
stukken waar de EVP voor staat ter brede
re discussie worden gesteld, van groot nut 
kunnen z1jn. Verder dient nu onmiddellijk al 
met kracht gewerkt te worden aan de op
bouw van een federatie van de weten
schappelijke instellingen van de christen
democratische partijen De versterking 
van de bevoegdheden van het Europese 
Parlement dient hand in hand te gaan met 
een coherente fractievorming en dat weer 
met een uitbouw en verdieping van de EVP 
tot een grote en sterke programmatische 
en ge1nspireerde parliJ. Oat is ook een ap
pel aan onsl De christen-democraten van 
Europa moeten een echte 'constituency' 
worden van hun afgevaardigden, die soms 
hinderlijk volgt, de discussie democrati
seert, en vooral inspireert. 

Het nieuwe Europese bewustzijn 
De lage opkomst bij de Europese verkie
zingen van 1989 is aan vele factoren toe
geschreven. Misschien interesseert de 
Europese bevolking zich ook niet zo sterk 
voor de staatkundige opbouw van Europa, 
als wei voor de doeleinden. die de Europe
se eenheid moet dienen. Europa is nooit zo 
populair geweest als lijdens de zwaarste 
dreiging van de Koude Oorlog Vitale de
mocratie en brede participatie veronder
stelt verderliggende doeleinden dan de 
vorming van een nieuwe bestuurslaag. De 
vraag moet telkens weer geduid worden, 
waartoe. In eerdere periscopen in de 
tweede helft van vorig Jaar is gewezen op 
de vier grote uitdagingen waar de politiek 
tegen het einde van deze eeuw voor staat 
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1nternationale veil1gheid; behoud van de 
schepp1ng; een internationale economi
sche orde die integreert in plaats van ver
deelt en uitstoot: een wereldorde, waarin 
de h1storische en morele eigenheid van 
Europa en onze christelijk-human1stische 
tradit1e zullen ziJn veiliggesteld 

De christen-democratie 1s in haar ge
schiedenis van meer dan een eeuw 1n vele 
Ianden van Europa opgetreden als tegen
beweglng, tegen de dominant1e van dat 
moment, tegen de automatismen 1n maat
schappij en politiek Oat kon aileen maar 
succesvol zolang zij een eigen antwoord 
had op de specifieke vragen van dat mo-
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ment als ziJ meer was dan tegen de Fran
se Revolutie. tegen het liberalisme, tegen 
het totalitar1sme, tegen het communisme, 
dus ook tegen het matenalisme De formu
lering van dit eigen antwoord nu, op Euro
pees n1veau, bepaalt de overtuigings
kracht van onze beweging en is onze bij
drage aan de democratie van Europa nu. 

J JAM.v G. 
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Drs. Th.BFM. Brinkel 

Stem geven aan 
de rechten van 
kleine volken 

Wie geett stem aan de belangen en rech
ten van kleine volken? De internationale 
verhoudingen worden maar al te zeer be
paald door het recht van de sterkste. Oat 
he eft al vele slachtoffers gevraagd. Chris
ten-democratisch beleid houdt rekening 
met de harde realiteit, maar wil zich er niet 
bij neerleggen. Cynisch realisme past het 
CDA niet. Toch zijn er voorbeelden te over 
van min of meer stilzwijgend accepteren 
van onrecht, omdat andere belangen ken
nelijk zwaarder wegen. 

'Wij hebben Litouwen nodig, desnoods 
zonder de Litouwers', aldus de vroegere 
Sowjet-ideoloog Soeslow in 1949. Er is 
vee! geschreven over de nieuwe koers van 
Sowjet-president Gorbatsjow. Maar het 
ziet er naar uit dat hij ten aanzien van de 
Baltische republieken de traditionele Rus
sisch-imperiale lijn voortzet. In augustus 
1939 kwamen de Ouitse en de Russische 
ministers van Buitenlandse Zaken Von Rib
bentrop en Molotow overeen dat de onaf
hankelijke Oostzee-republieken Estland, 
Letland en Litouwen onder Russische in
vloedssfeer zouden vallen. Een jaar later 
werden ze ingelijfd in de Unie van Socialis
tische Sowjetrepublieken. Stalins dictatuur 
werd razendsnel ingevoerd. Sindsdien zijn 
de mensen daar tegen hun wil onderwor
pen geweest aan de ellende die de volken 
van de Sowjet Unie hebben moeten onder
gaan onder het reeel bestaande socialis-
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me. Het jaar 1989 stond in het teken van 
de bevrijding van de Middeneuropese val
ken. Zij hebben zich weten los te maken uit 
de verstikkende greep van Moskou. De 
democratisering is ook in Estland, Letland 
en Litouwen op gang gekomen. Vrije ver
kiezingen leverden enorme overwinningen 
op voor politieke bewegingen die uit zijn 
op onafhankelijkheid van de Sowjet Unie. 
Zij beroepen zich daarbij op de grondwet 
van de Sowjet Unie die de deelrepublieken 
het recht geeft zich af te scheiden. 

Het Kremlin heeft echter andere opvat
tingen over openheid en democratisering. 
Het had zichzelf en de wereld wijsgemaakt 
dat de verschillende volken zouden op
gaan in soort van socialistische broeder
schap. Nu dat niet zo blijkt te zijn worden 
aan de democratisch gekozen regering 
van Estland, Letland en Litouwen de duim
schroeven steeds strakker aangedraaid. 
De klassieke salami-tactiek uit de donkere 
jaren veertig wordt nu opnieuw toegepast. 
Compleet met inzet van het Rode Leger en 
de KGB, met leugens en valse voorwend
sels. Afscheiding van de Sowjet Unie, voor 
de Balten bevrijding van het koloniale juk, 
is wat Moskou betreft onbespreekbaar. Ze 
hebben Litouwen nodig, desnoods zonder 
de Litouwers. Wat de Balten willen is niet 
wezenlijk anders dan de duizenden Joden 
die uit de Sowjet Unie emigreren het bar
baarse systeem verlaten. De Joden heb-
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ben hun eigen staat in Israel; de Balten be
schikken over niets anders dan hun drie 
kleine landjes die nu nog aan de Sowjet 
Unie vastgeklonken zitten. 

Dilemma 
De vrije wereld staat voor een dilemma. 
Een dilemma tussen het opkomen voor de
mocratie en mensenrechten, waar het zelf
beschikkingsrecht van de Baltische volken 
een onderdeel van is, en de voortzetting 
van de ontspanning in de verhoudingen 
met de regering van Gorbatsjow. Neder
land volgt die benadering. Het komt er op 
neer dat werd gegokt op de goede bedoe
lingen van Gorbatsjow en op het welsla
gen van zijn onderneming. Oat was wei 
een riskante keuze, zoals de laatste weken 
hebben aangetoond. Het is in ieder geval 
een partijdige opstelling in de politieke 
verhoudingen in de Sowjet Unie. Een oude 
vraag Wie zijn je vrienden in Oost Europa? 
Moet je bepaalde krachten steunen die 
een koers varen, die jou het best bevalt'? 
Of moet je in het doel van democratisering 
en mensenrechten vooropstellen, en van 
daaruit komen tot steun aan diegenen die 
het proces in die richting willen bevorde
ren'? Oat komt neer op een grotere afstand 
ten opzichte van de verschillende partijen, 
dus ook ten opzichte van de persoon van 
Michail Gorbatsjow. 

Oat vraagt enig aanpassingsvermogen. 
De afgelopen jaren is immers onverwacht 
veel tot stand gekomen aan democratise
ring, naleving van mensenrechten en wa
penvermindering. Oat is mede aan Gor
batsjow te danken. Maar is het wei zeker 
dat hij tot degenen gerekend moet worden 
die de democratie en de naleving van de 
mensenrechten bevorderen'? Zeker als 
Gorbatsjow meer en meer de kant kiest 
van groot-Russische conservatieven, fas
cistolde 'zwarte kolonels', de KGB en het 
Ieger. Het is in dat verband wonderlijk dat 
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de grate actie van december vorig Jaar de 
titel had 'Help de Russen de winter door'. 
Alsof onze solidariteit vooral daar zou 
moeten liggen En niet bij 'Help de Balten 
de winter door'. Het is overigens te hopen, 
dat voor de binnengekomen gelden beste
dingen gevonden zijn voor de winter voor
bij is. Het Sowjet-imperium is gevormd met 
geweld en onderdrukking. Het moet nu bij 
elkaar gehouden worden met geweld en 
onderdrukking. Als democratie en nale
ving van mensenrechten de belangrijkste 
doelen zijn, dan zou de keuze nu mis
schien veel meer moeten uitvallen ten gun
ste van groeperingen die zich inzetten 
voor meer democratie, voor bevrijding van 
deelrepublieken, en voor degenen die zich 
afzetten tegen de KGB en pleiten voor her
vorming van het Rode Leger. 

Een wonderlijk politiek-psychologisch 
verschijnsel komt om de hoek kijken. 
Waarom is een relatief klein volk als het 
Nederlandse meer ge1nteresseerd in het 
welzijn van grate en machtige volken'? Zo
als het Russische streven het Sowjet-lm
perium bijeen te houden. Of het Duitse het 
Duitse streven naar eenwording werd door 
vrijwel iedereen geaccepteerd. Het geeft 
ondertussen te denken dat Duitsland de 
EG intoomt in haar optreden, gezien ziJn 
nieuw verworven speciale relatie met de 
Sowjet Unie. Kunnen de lotgevallen van de 
Balten, de Roemenen in Moldavie, de Ar
meniers, de Georgiers op onze solidariteit 
rekenen'? Wie geeft stem aan de belangen 
en rechten van kleine volken'? Het mag 
toch niet zo zijn, dat de grootte en de mili
taire en economische macht van een volk 
aileen de doorslag geven. 
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HAde Boer 

Ruimte scheppen 
voor 
verantwoordelijkheid 

De instrumenten van het bestuur zijn 
niet effectief gebleken. Herbezinning is 
nodig. Elk instrument schiet tekort als 
verwachtingen te haag z1jn gespannen 
en religieus geladen bronnen hebben 
die onvoldoende herkend en onderkend 
worden. Een reactie op 'Nederland, quo 
vadis'?, het artikel van mevrouw dr. M.E. 
Beck dat was opgenomen in het novem
bernummer van het vorig jaar. 

Onze samenleving kenmerkt zich door be
stuurscentrisme en -verslaving. Politieke 
partijen, parlement, maatschappelijke or
ganisaties en ministers functioneren daar
om niet zoals zou moeten. Een groot deel 
van de verantwoordelijkheid daarvoor ligt 
bij de ambtelijke bureaucratie. Daar heeft 
de ideologie zich gevestigd die de bron is 
van dit kwaad. Zo luidt, te kort samenge
vat, de boodschap van het artikel van me
vrouw Beck in Christen Democratische 
Verkenningen van november 1990. Deze 
eenzijdige boodschap vraagt om een re
actie. 

Haar artikel is onderdeel van een reeks 
publikaties over bestuurlijke problemen. 
Vragen met betrekking tot effectief bestu
ren verdringen sociaal-economische vra
gen. De commissie-Deetman stelt de kwa
liteit van het overheidsoptreden centraal, 
inclusief 'de gevolgen ... voor de legitimi
teitscrisis'.' Lubbers stelt dat de trias poll-
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tica het moeilijk heeft 'de wetgever is te 
ambitieus als de organen van rechtsple
ging het werk niet (Ianger) aankunnen'.' 
Oerlemans schrijft dat de communicatie 
tussen overheid en burgers verstomt om
dat de politieke parliJen, de ambtelijke bu
reaucratie en het parlement een ondoor
zichtig conglomeraat vormen, waarbinnen 
posities door cobptatie bezel worden, ide
ologieen niet Ianger zichtbaar en voelbaar 
doorwerken en dus het politieke systeem 
als geheel niet meer adequaat kan reage
ren op signalen uit de bevolking.' Walt
gens hekelt de vrijwillige terugtred van 'de 
politiek' orndat de veronderstelling achter 
deze terugtred zou zijn het te zeer relative
ren van de maakbaarheidsgedachte en 
dus het aan de kant zetten van de politiek 
als zodanig.' 

Een aantal zaken vall op 
1. De aandacht in het debat over ons poli

tieke systeem is verschoven van vragen 

H A. de Boer ( 1937) 1s Secretar1s-Generaal van het Min1s
ter1e van WeiZIJn. Volksgezondhe1d en Cultuur 
1 Rapport b11zondere comrn1ssie vraagpunten. Tweede 

Kamer 21.427. nr 3. pag 3 
2 Drs. R F.M. Lubbers. Rechtsstaat en sarnenlev111g op

nleuw een soc1alo kwest1e. Christen Dernocratlsche 
Verkenningen 11 /'90. pag. 450. 

3 J.W. Oerlernans. Een-partljstaal Nederland. NRC Han
delsblad. 14 februari 1990 

4 T. Woltgens Eerherstel van de pol1tiek. Lez111g aan de 
Techn1sche Univers1te1t te E1ndhoven. 24 september 
1990 
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rond machtsvorming (bijvoorbeeld kies
stelsel) naar problemen van effectiviteit, 
de produkten van overheidsbeleid." 
Oat ligt in zekere zin voor de hand. Nu 
de politiek steeds minder wordt gezien 
als het centrum van de macht en de ge
volgen van de machtsophoping in Den 
Haag zichtbaar worden in toenemende, 
in ieder geval toegenomen ineffectiviteit, 
is belangstelling daarvoor logisch. De 
mensen hebben er last van. 

2. Niet een schakel in het beleidsproces, 
maar juist de hele keten staat in de be
langstelling. Ook dat is begrijpelijk. 
Geen van de schakels functioneert zoals 
het zou moeten. Tegelijk blijven fouten 
bestaan door de wederzijdse afhanke
lijkheid 

Overbelasting 
Aile problemen die in genoemde publika
ties aangevoerd worden zijn mijns inziens 
in de kern problemen van overbelasting. 
De oorzaak ervan moet gezocht worden in 
de wederzijdse dynamiek van vragen en 
verwachtingen uit de samenleving en ant
woorden en beloftes vanuit de politiek 
Tien jaar geleden verscheen een artikel 
van Van Doorn met de titel 'Overvraging 
van beleid'.b Het SCP stelt in 1990 'Over
produktie van beleid' aan de kaak.' 

Het is de moeite waard de fundamenten 
van dit vragen en bieden bloot te leggen. 
De overheid presenteerde zich als 'cockpit 
van de samenleving' en deed bepaalde 
beloftes met betrekking tot de bestem
ming: de natuurlijke ongelijkheid en de on
rechtvaardigheden van het lot zouden hier 
en nu opgeheven worden. Rosanvallon 
ziet hierin een streven om de onzekerheid 
van de religieuze voorzienigheid te ver
vangen door de zekerheid van de voorzie
nigheid van de verzorgingsstaat.' Het poli
tieke programma dat hierbij hoorde was 
onbegrensd, want gebaseerd op het doel 
geluk te bewerkstelligen, in casu de samen
leving te bevrijden van armoede en risico's. 

De samenleving orienteerde zich op het 
ideaal van de zelfontplooiing. Ook dit 
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ideaal valt op door de religieuze geladen
heid. Nijk spreekt van de mythe van de 
zelfontplooiing, die een religieuze functie 
vervult, door de leemte te vullen die is ont
staan door het functieverlies van de chris
telijke traditie 9 Hij onderscheidt binnen het 
begrip zelfontplooiing elementen die mijns 
inziens ook politiek relevant zijn Ten eer
ste is dat de notie ontplooiing, ontwikke
ling, groei als kenmerk bij uitstek van alles 
wat bestaat. Vervolgens noemt hij de notie 
van de vervolmaakbaarheid van het men
selijk bestaan. Beide zijn gedachten die 
naar hun aard leiden tot onbegrensde fi
nanciele en niet-financiele claims. 

De religieuze bron van deze verwachtin
gen is van belang. De christen-democratie 
gaat uit van andere verwachtingen. De 
christelijke boodschap vertelt dat de ge
brokenheid van het bestaan ten diepste en 
uiteindelijk niet door mensen geheeld kan 
worden. Oat zet een rem op elke politieke 
ambitie. Het roept op tot voorzichtigheid 
met betrekking tot welke politieke beginse
len of doelen ook. Het werpt een dam op 
tegen instrumentalisering van politieke 
beginselen en middelen, ook wanneer die 
beginselen gespreide verantwoordelijk
heid enzovoort luiden. 

Vraagstukken met betrekking tot effecti
viteit staan uiteindelijk in dit Iicht. Niet ai
leen omdat de instrumenten niet effectief 
zijn gebleken moeten we ons herbezinnen, 
maar ook of juist omdat we opnieuw ont
dekken dat elk instrument bot is en tekort 
schiet, zeker als verwachtingen te hoog 
gespannen zijn en deze religieus geladen 

5 D J Elzinga StaatsrechteiiJke vernreuw1ng: dat IS ook 
het schrappen van oude en u1tgekauwde voorstellen 
d1e polit1ek n1et haalbaar ZIJn. Binneniands Bestuur. 23-
11-90 

6 J.A A van Doorn. Overvraging van beleid/Over oorza
ken en gcvolgen van groe1ende en bestuurl11ke on
mach\. Bele1d en maatschapp1J 1980/2 pag 39-49. 

7 Soc1aal en Cultureel Planburoau. Soc1aal en Cultureel 
Rapport 1990 RIJSWijk. 1990 

8 P1erre Rosanvallon. La cnsc de l'etat providence. Pa
riJS 1981 

9 A J N1jk De mythe van de zellontploo11ng. Moppel. 
Amsterdam. 1985 
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bronnen hebben die onvoldoende her
kend en onderkend worden. 

Terug echter naar de concrete proble
men van de overbelaste overheid. Het pro
ces van overvragen en overproduktie vond 
plaats in een maatschappelijke context 
van differentiatie, individualisering en plu
ralisering van waarden, processen die ge
volgen hadden voor elk van de schakels in 
het beleidsproces, processen die ook nu 
nog werkzaam zijn. De politiek-bestuurlijke 
organen reageerden op de eerste signa
len van ineffectiviteit echter vooral vanuit 
een bestuursinterne interpretatie van de 
problemen: het zou vooral om een cobrdi
natievraagstuk gaan. Het is de moeite 
waard even stil te staan bij de manier 
waarop de dynamiek van vragen en bie
den zich manifesteerde op de plekken 
waar mensen met verantwoordelijkheden 
zitten. 

Overheidsbeleid 
We zien in de jaren zeventig een wetge
ving ontstaan die conform de visie op de 
overheid als eerst- en laatstverantwoorde
lijke voor de 'voorzieningen' sterk op het 
aanbod gericht was. 

Een voorbeeld is de gezondheidszorg. 
De Wet voorzieningen gezondheidszorg 
(WVG) reguleerde en plande de totstand
koming van voorzieningen, aan de vraag
kant was geen enkele rem ingebouwd. 
Toen in de jaren tachtig ombuigingen 
noodzakelijk werden, kon de tegenwerking 
die ontstond aileen ingedamd worden 
door steeds verdergaande overheidsregu
lering. Oat leidde bij het bouwen van zie
kenhuizen tot oneigenlijk gebruik van de 
regels; de overheid verfijnde de regels zo 
ver dat ze uiteindelijk per bed en per spe
cialist maatregelen kon nemen. 

De sterke gerichtheid op het aanbod 
leidde tot problemen van samenhang Ius
sen de diverse voorzieningen. Per sector 
waarvoor men het aanbod regelde ver
schilden problemen, gebruikers, schaal en 
soort instellingen immers zeer. De poging 
om tot integratie van de WVG en de Kader-
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wet specifiek welzijn te komen in de Wet 
Gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening is een voorbeeld. De on
doorzichtigheid werd aileen maar groter. 

De nadruk op de overheid als stuurder 
van de samenleving en als brandpunt bij 
uitstek van gemeenschappelijke idealen 
leidde tot wetgeving met een vooral instru
menteel karakter. De vraag naar mogelijk
heden van sturing en normering van het 
gebruik van instrumenten kreeg weinig 
aandacht. Zo werd de grondslag gelegd 
voor een beleid waarbij tekortschietende 
regelgeving beantwoord werd met nieuwe 
regelgeving, waardoor effectiviteit juist 
verder afnam en ontduiking enzovoort nog 
sterker werd gestimuleerd. 

Er is ook een ander kant. Van Doorn 
heeft gewezen op een kwalitatief element 
in het overvragen. Een samenleving die 
gekenmerkt word! door waardenpluralis
me en het ontbreken van een duidelijke 
waardenhierarchie, maar wei van de over
heid regelgeving verwacht, zal tegen een 
grens van reguleringsmogelijkheden bot
sen door de conflicterende waarden. De 
abortus- en euthanasiediscussies zijn dui
delijke voorbeelden. Meer recent leiden 
milieuvraagstukken tot soortgelijke proble
men. De politiek reageert hier juist niet 
door overregulering, maar door het nala
ten van regulering. Commissies van WiJze 
mensen en/of deskundigen Ieven ervan. 
Zo heeft een situatie kunnen ontstaan 
waarbij de legitimiteit van het politieke be
drijf als zodanig ter discussie staat. De at
stand tussen 'zeggen' en 'doen' is te groot 
geworden. 

Politiek en bureaucratie 
De ambtelijke apparaten werden groter. 
Het idee van ongebreidelde groei is overi
gens terecht. De rijksoverheid telde in 
1981 147.776 ambtenaren, in 1985 
174.849 en in 1990 149.992w 

10 MIIJoenennota 1991 In deze CIJfers ZIJn d1verse pnva
t1ser1ngsoperat1es verd1sconteerd Ook los daarvan is 
echter het aantal ambtenaren afgenomen 
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De groei (die dus in de jaren tachtig 
werd omgebogen tot een forse inkrimping) 
vond plaats op een bepaalde manier. De 
bureaucratie ontwikkelde zich conform de 
structuur van de vragende systemen in en 
van de samenleving. Ook in de bureaucra
tie vond dus differentiatie plaats. De nood
zaak om te delegeren werd steeds groter. 
Druk in die richting was er ook vanwege de 
deskundigheid en inhoudelijke betrokken
heid van de ambtenaren die hun intrede 
deden. Het profiel van de ambtenaren ver
schoof van de juridisch geschoolde neu
trale deskundige naar de bevlogen betrok
kene die 'stond' voor zijn sector. De amb
tenaar-entrepreneur ontstond Dit kon alle
maal ook gemakkelijk zolang de middelen 
toenamen De beleidsvorming had meer 
belangstelling dan de beleidsuitvoering. 
'Beleid' als zodanig kreeg een aureool. 
Doelen en gewenste uitkomsten waren on
derwerp van debat, aandacht voor het 
meer en minder geschikte bestuurlijke in
strumentarium was er veel minder. Politie
ke belangstelling voor het management 
van de departementen was gering. Pro
cessen van vervlechting tussen bureau
cratie en samenleving en verkokering bin
nen de bureaucratie konden betrekkelijk 
autonoom plaatsvinden Men onderkende, 
zoals gezegd. wei problemen, maar de 
bestuursinterne interpretatie ervan ontnam 
het zicht op de samenhang tussen deze 
coordinatieproblemen en een vragende, 
eic;ende samenleving. 

De vervlechting tussen bureaucratie en 
samenleving leidde onder andere tot een 
vervaging van de regels en verantwoorde
lijkheden van de diverse partijen (be
windslieden, ambtenaren) zoals die val
gens het staatsrecht gelden. Contacten 
tussen ambtenaren en parlementariers, 
ambtenaren en het 'veld' namen toe, ook 
wanneer het ging om politieke voorne
mens en doelen. Strategisch gedrag met 
het oog op het belang van de 'eigen' sec
tor deed zijn intrede. Een inmiddels ten on
rechte geaccepteerd kwaad is bijvoor
beeld het 'lekken' van beleidsvoornemens 
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De ministeriele verantwoordelijkheid 
kwam door dit alles onder druk te staan. Zij 
werd een fictie. Een relativering is overi
gens op zijn plaats. Scholten hield in 1969 
al eens een rede onder de titel 'De fictie 
van de verantwoordelijkheid als grondslag 
voor democratisch bestuur.' 

Kabinet en Tweede Kamer 
Ook de Tweede Kamer is overbelast Oat 
komt tot uitdrukking in het toegenomen 
aantal vergaderingen, het toegenomen 
aantal vragen, moties en interpellaties en 
het toegenomen aantal commissies. De
taillisme en incidentalisme duiden op een 
vooral reactief gedrag. Een kompas waar
op men vaart zijn de organisaties en instel
lingen binnen dat deel van de samenle-

In de Kamer is niet aileen 
sector-specialisme, maar 
ook sector-loyalisme 

ving waarover men in de Kamer het woord 
voert Ook in de Tweede Kamer is verkoke
ring ontstaan. Er is niet alleon sector-spe
cialisme, maar ook sector-loyalisme. 

De situatie dat beleidsvoornemens en 
wetgeving zich sterk richtten op de aan
bodkant lokte uit dat het parlement vooral 
aandacht besteedde aan de vraagkant 
De controletaak van de Kamer viel daar
door voor een groot deel samen met de 
eisen en vragen vanuit de samenleving, 
waardoor ze eenzijdig werd. De eigenlijke 
rol van de Tweede Kamer als controleur en 
mede-wetgever werd minder prominent 
ten gunste van haar rol als verwoorder van 
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verlangens vanuit de samenleving. Een 
begeleidend verschijnsel van deze ontwik
keling is de bureaucratisering in de Twee
de Kamer zelf. Behalve in de al genoemde 
verkokering uit zich dat in een grater on
dersteunend apparaat, zowel voor de frac
ties als voor de Tweede Kamer als geheel. 
Het activisme van de ambtenaar-entrepre
neur werd gespiegeld door de ijver van de 
vragen-verzinnende medewerkers. Dit al
les duidt op een zekere mate van onder
sneeuwen van het parlement. 

Er is echter ook een ontwikkeling die 
duidt op een (schijnbare?) versterking van 
haar positie. Om allerlei redenen (waar
over hierna meer) moeten politieke partijen 
zich meer profileren en actiever aan de 
weg timmeren om hun positie te behou
den. Oat heeft geleid tot de wens om 
steeds helder te maken waaruit haar bij
drage bestaat aan het regeringsbeleid. 
Men wil er zijn eigen partijpolitieke stempel 
op drukken. Dit leidt tot een bemoeienis 
met de beleidsvorming vanaf een heel 
vroeg stadium. De gang van zaken bij de 
tussenbalans-discussie is een goed voor
beeld. De commissie-Deetman spreekt in 
dit verband van het risico van 'medeplich
tigheid aan het beleid'. Ook hier rijst de 
vraag of de winst van profilering niet de 
keerzijde is van het verlies van de rol van 
controleur en mede-wetgever. 

Profilering 
Er is dus sprake van een dubbelbeweging 
waarbij enerzijds de positie van de Twee
de Kamer verzwakt wordt door overbelas
ting, anderzijds de positie juist geprofileer
der wordt (niet noodzakelijkerwijs sterker; 
bovendien bestaat de mogelijkheid tot 
be1nvloeding bij voorbaat aileen voor rege
ringspartijen en niet of veel minder voor de 
oppositie; of de positie van de Tweede Ka
mer als zodanig sterker wordt, is dus de 
vraag) door de noodzaak van partijpolitie
ke profilering. De onderliggende maat
schappelijke ontwikkeling is voor beide 
verschijnselen dezelfde: een open, ontzuil
de samenleving, met mensen die politici 
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op de vingers kijken en desnoods opzoe
ken met hun vragen en wensen. 

Recente publikaties met betrekking tot 
de rol van politieke partijen schetsen twee 
ontwikkelingen. ' Partijen zouden zich ont
wikkelen van massa- naar kaderpartijen. 
Het politieke kader waarin zij functioneren 
zou worden gevormd door de overgang 
van een pacificatie- naar een concurren
tie- of marktdemocratie. Beide ontwikkelin
gen zijn, in ieder geval ten dele, zichtbaar. 

Een belangrijke ontstaansgrond en be
staansreden van de drie grate politieke 
partijen is de emancipatie van bepaalde 
bevolkingsgroepen geweest. De emanci
patie is voltooid, die functie is dus overbo
dig geworden. Daarvan afhankelijke tunc
ties als vrijetijdsbesteding dus ook. Ook 
andere functies zoals informatiever
schaffing en debat staan onder druk, on
der andere omdat de mensen het verband 
tussen levensbeschouwing of religie en 
politieke voornemens veel minder direct 
leggen en ervaren of omdat andere instan
ties deze rol vervullen. 

Een aanwijzing voor deze ontwikkeling 
is het afnemend aantal leden van de poli
tieke partijen. AI te snelle conclusies moe
ten we echter niet trekken. Het COA boekte 
voor het eerst in 1990 ledenwinst. Het SCP 
wijst erop dat de partijpolitieke gebonden
heid in Nederland grater is dan in de 
meeste omringende landen. 12 Bovendien 
valt op dater voor het eerst sinds jaren een 
toenemend aantal mensen zegt dater een 
relatie moet zijn tussen godsdienst en 
maatschappelijke organisaties. 

Zolang dit blijkbaar aanwezige poten
tieel niet is aangeboord, is een definitieve 
overgang naar kaderpartijen onzeker. Oat 
neemt niet weg dat sprake is van een ze
kere ontideologisering en dat een sterker 

11 Themanummer Belerd & MaatschappiJ 1990/1. janu
ari/februari. De veranderende rol van polrtieke partiJ
en 

12 Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en Cu!lureel 
Rapport 1990, label 11.3 pag 368 resp. label 10.14 
pag. 340 
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accent is komen te liggen op politieke par
tijen als recruteringsorganisaties. 

Het politieke kader waarbinnen partijen 
functioneren is ook veranderd. Soms lijkt 
de concurrentie in visies plaats te maken 
voor concurrentie ten opzichte van kie
zers. Nu het stemgedrag minder voorspel
baar is, zijn partijen gevoeliger voor veran
deringen in voorkeuren en opinies bij het 
publiek. De eerdergenoemde partijpolitie
ke profilering is daarvan een gevolg. 

Maatschappelijk middenveld 
Beck stelt dat vooral de ambtelijke bureau
cratie, gedekt door politici met slappe 
knieen, verantwoordelijk is voor de 'natio
nalisatie' van non-profitinstellingen. lk heb 
hiervoor aangetoond dat juist de Wissel
werking in verwachtingen en eisen tussen 
overheid en samenleving verantwoordelijk 
is voor de veranderde gedaante van het 
maatschappelijk middenveld. Het waren 
vaak ook maatschappelijke organisaties 
zelf die professionalisering toejuichten, 
schaalvergroting wensten, de identiteit 
minder serieus namen en voor dit alles 
geld wilden hebben van de overheid. 
Becks pleidooi voor herstel van de mate
riele autonomie van instellingen onder
steun ik, zij het met een paar kanttekenin
gen. 
- Materiele autonomie is er ook vroeger 

nooit geweest. Kerken waren bijvoor
beeld afhankelijk van de wisselende op
brengsten van de collectezak. 

- Er is al veel gebeurd om een grotere 
autonomie te bevorderen: 1 00%-subsi
diering komt op het welzijnsterrein nau
welijks meer voor. 

- Er is altijd een zekere mate van vervlech
ting geweest. Het is juist ook de taak van 
de overheid om organisaties die publiek 
relevante taken vervullen te steunen 
wanneer zij zichzelf niet (helemaal) kun
nen bedruipen. Bovendien mogen eisen 
van democratisch gehalte, toegankelijk
heid en kwaliteit gesteld worden wan
neer het om publieke taken gaat. 

- De gedachte dat de markt voorlopig de 
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materiele verantwoordelijkheid zou moe
ten overnemen is weinig reeel in het Iicht 
van haar andere wens van ideologische 
profilering vanuit de samenleving Wat 
zou er overblijven van de levensbe
schouwelijke betekenis van de omroe
pen als de markt het helemaal voor het 
zeggen zou hebben? Zouden levensbe
schouwelijk georienteerde omroepen 
uberhaupt aantrekkelijk zijn voor markt
partijen? 

- In het CDA wordt wei eens te mooi ge
dacht over het zogenaamde midden
veld. Ook het middenveld kent bureau
cratie en is soms doof en blind voor sig
nalen vanuit de samenleving. 

Het betoog van Beck neigt naar een plei
dooi voor neocorporatisme. Het CDA kan 
daar niet voor zijn Er is geen tweedeling 
tussen overheid en samenleving. Beide 
zijn op elkaar aangewezen en hebben ta
ken op het publieke terrein. Het is de taak 
van de overheid om vanuit haar rol van 
hoedster van de rechtsstaat eisen te stet
len aan de vormgeving van publieke taken 
door organisaties. 
Natuurlijk moet er wei meer ruimte komen 
voor maatschappelijke organisaties. Op 
het WVC-terrein zijn vele ontwikkelingen in 
die richting gaande. lk noem als voorbeeld 
de verzelfstandiging van de rijksmusea. 
De minister word! zo ontlast van specifieke 
beheersverantwoordelijkheden en be
leidsuitvoerende taken, zodat het mu
seumbeleid meer gestalte kan krijgen 
Overigens toont dit voorbeeld aan dat sim
pele oplossingen voor de huidige be
stuursproblemen niet bestaan. lmmers 
gesteld nu dat de musea NV's worden of 
worden ondergebracht in een zelfstandig 
bestuursorgaan. Dan nog zal de Tweede 
Kamer, terecht, geen genoegen nemen 
met het argument van 'besturen op at
stand' als bij herhaling kostbare stukken 
worden gestolen. Er zal altijd een zekere 
spanning blijven tussen het 'kunnen' en 
het 'behoren' met betrekking tot de minis
teriele verantwoordelijkheid. 
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Beleid 
In aansluiting op het voorgaande: de rijks
overheid moet komen tot een helderder 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen 
haar, andere overheden en maatschappe
lijke verbanden. Beproefde middelen zijn 
dan functionele en territoriale decentralisa
tie, privatisering, deregulering. Legitimiteit 
kan teruggewonnen worden doordat zij 
zich vervolgens tot kerntaken beperkt. Oat 
stelt bepaalde eisen aan de wetgeving. 
Betrokkenen zouden veel kritischer moe
ten beoordelen of wetgeving wei noodza
keliJk is. Redeneren vanuit 'nee, tenzij' kan 
verhelderend werken. Ook de kwaliteit 
zou, met het oog op uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid kritischer beoordeeld 
moeten worden. De commissie-Deetman 
stelt in dit verband een speciale onderraad 
van de ministerraad voor. Zo'n raad dreigt 
miJnS inziens snel onderdeel van het bu
reaucratisch proces te worden, zoals de 
dereguleringstoets dat in feite al geworden 
is. MiJnS inziens is een expliciet en duidelijk 
oordeel van een onafhankelijke instantie 
effectiever. Waarom zou de positie van de 
minister van Justitie, juist niet als lid van 
een onderraad, niet versterkt kunnen wor
den door de vorming van bijvoorbeeld een 
inspectie wetgeving, parallel aan de posi
tte van de inspectie financien. Met het oog 
op de uitvoerbaarheid zouden relevante 
organisaties en personen uit de samenle
ving vanaf het begin bij het wetgevings
proces betrokken moeten worden. Het risi
co van versterking van vervlechting en ver
kokering zou ondervangen kunnen worden 
door de verplichting tot openbaarmaking 
van voorstellen en commentaren. 

Ook het karakter van de wetgeving zal 
moeten veranderen. De sociaal-democra
tie was (en is?) sterk modelmatig en op be
paalde uitkomsten georienteerd, de chris
ten-democratie orienteert zich meer op be
ginselen, politieke normen en waarden 
waaraan uitkomsten getoetst moeten wor
den. De christen-democratische benade
ring relativeert elk model (ook het model 
dat het maatschappelijk middenveld als 
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uelangrijkste pijler kent) en toetst de nood
zaak en de vorm van de wetgeving aan de 
vraag hoe verantwoordelijkheden het best 
tot hun recht komen. In de huidige omstan
digheden (een dynamische, open en ge
varieerde samenleving) past vooral wetge
ving die kaders schept, gunstige voor
waarden creeert, rechten en plichten vast
leg!, incentives inbouwt. Veel minder 
adequaat is wetgeving die concrete uit
komsten voorschrijft of eenzijdig stuurt op 
uitsluitend de aanbod- of vraagkant van 
voorzieningen. Een voorbeeld van hoe het 
moet is mijns inziens de stelselherziening 
van de gezondheidszorg. De verantwoor
delijkheid voor de totstandkoming van een 
x-aantal ziekenhuizen maakt plaats voor 
de verantwoordelijkheid voor het gehele 
stelsel van gezondheidszorg, waaraan 
globale eisen van kwaliteit en toegankelijk
heid gesteld worden. De overheid kan dus 
de afstand tussen 'zeggen' en 'doen' ver
kleinen door minder, maar vooral anders te 
sturen. Het politieke primaat maakt, binnen 
randvoorwaarden, plaats voor het maat
schappelijk primaat. 

In andere gevallen moet het politieke 
primaat ju1st versterkt worden, om 'zeg
gen' en 'doen' dichter bij elkaar te bren
gen. Eerder roerde ik dit aan bij het thema 
kwalitatieve overbelasting. De euthanasie
kwestie is een bekend voorbeeld De term 
'kwalitatieve overbelasting' moet echter 
genuanceerd worden. In de eerste plaats 
wil 'overbelasting' niet zeggen dat ten on
rechte regelgeving gevraagd wordt. De 
samenleving redt z1chzelf al jaren op het 
punt van de euthanasie, maar wil ook juri
dtsch u1t de schemering worden gehaald. 
In de tweede plaats hoeft overbelasting 
haar oorsprong niet aileen aan de vraag
kant te vinden (pluralisering van waarden), 
maar kan ook de aanbodkant, de politiek 
zelf, daarvoor verantwoordelijk zijn het liJkt 
erop dat partijen de kunst van het profile
ren en politiseren nog wei verstaan, maar 
minder over het vermogen beschikken om 
via depolitisering tot oplossingen te komen 
(zoals in de klassieke pacificatie-democra-
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tie) Of is het gewoon een kwestie van ge
duld hebben, zoals destijds bij de school
strijd en het vrouwenkiesrecht? In de der
de plaats is in sommige gevallen eerder 
politieke moed geboden dan meer des
kundigheid. Oat zou een aantal commis
sies schelen. 

Politiek en bureaucratie 
De ambtelijke bureaucratie heeft een 
slechte naam. Voor zover terecht, mag wei 
eens gewezen worden op het nalaten van 
politieke sturing of onduidelijke sturing die 
er soms aan ten grondslag ligt. Voor 1991 
waren nieuwe plaatsen toegezegd voor 
nieuwe taken (b.v. de opvang van asiel
zoekers). De Tweede Kamer vond bij de 
begrotingsbehandeling van Binnenlandse 
Zaken dat die plaatsen geschrapt zouden 
moeten worden. De vraag of ambtenaren 
die overbodig worden op andere plaatsen 
dan wellicht ingezet kunnen worden voor 
de opvang van asielzoekers (en die op
vang mag geeist worden van de overheid) 
werd gernakshalve maar niet gesteld, laat 
staan beantwoord. De kloof tussen macro
sturing en micro-sturing/-effecten is een 
uitvoeringskwestie en valt daarom helaas 
nog buiten de politieke horizon. De ironie 
wil overigens dat de Tweede Kamer haar 
voornemen alweer vergeten was op het 
moment dat het op effectueren aan kwam, 
dat wil zeggen tijdens de behandeling van 
de overige begrotingen. 

Ook binnen de apparaten zou het poli
tieke primaat versterkt moeten worden. 
Tjeenk Willink heeft daar al eens hele 
bruikbare suggesties voor gedaan.' 3 Een 
bewindspersoon zou zoals in de VS hon
derd dagen de tijd moeten krijgen om zich 
in te werken en tot een goede afweging 
van prioriteiten te komen. Er zou een be
leidsmatige en beheersmatige boedelbe
schrijving moeten klaarliggen bij het aan
treden van nieuwe bewindslieden Zaken 
van interdepartementaal overleg zouden 
eerder in de ministerraad aan de orde 
moeten komen en niet pas als er overeen
stemming is; juist de verschillen van opvat-
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ting zijn politiek relevant Behalve een ver
sterking van het politieke primaat is ook 
versterking van het eigen profiel van de 
overheid( sbureaucratie) noodzakelijk. 

De overheid lijkt haar aantrekkelijkheid 
steeds meer te moeten bewijzen door zich 
in het management te spiegelen aan de 
normen en waarden en de stijl van het be-

Politieke moed is meer 
nodig dan politieke 
deskundigheid 

drijfsleven. Oat is niet goed. Een beschei
dener overheid geeft weer zicht op de 
eigen identiteit: het verschaffen van recht, 
het vormgeven aan het algemeen belang 
op basis van een bepaalde politieke visie. 
De overheid stelt andere doelen en han
teert andere middelen. 

De noodzakelijke versterking van de 
identiteit van de overheid kan op allerlei 
terreinen consequenties hebben. In het 
wervingsbeleid zou behalve op inhoudelij
ke deskundigheid of managementvaardig
heden ook gelet moeten worden op ver
bondenheid met de publieke zaak. Taken 
die niet direct vallen onder de ministeriele 
verantwoordelijkheid zouden verzelfstan
digd of uitbesteed kunnen worden. Het be
lang van de publieke zaak kan vervolgens 
versterkt worden door het overwegen van 
de civil service-gedachte, een mogelijke 
bijdrage aan onder andere ontkokering. 
Naarmate op deze wijze het eigen profiel 

13 H.D. TJeenk W1ll1nk, De kwaliteit van de overhe1d. Den 
Haag, 1989 
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van de overheid versterkt word!, kan met 
meer recht de zuiverheid in de verhouding 
tussen ambtenaren enerzijds en politici, 
pers en maatschappelijke organisaties an
derziids geeist worden. De ambtenaar 
mag best een entrepreneurzijn, dat is zelfs 
goed, maar dan ten opzichte van de minis
ter. 

Herstel van het politieke primaat en ver
sterking van de eigen identiteit van de 
overheid moeten gepaard gaan met een 
grotere aandacht voor de uitvoerbaarheid 
van voornemens. Het ambtelijk apparaat 
moet zodanig los en flexibel zijn, dat signa
len van onderop kunnen 'doorkomen'. Nu 
de secretaris-generaal (SG) in het Konink
lijk Besluit in dit opzicht de grootste verant
woordelijkheid is toebedeeld, zou overwo
gen kunnen worden dat ambtenaren op de 
'werkvloer' eerder en meer mogelijkheden 
krijgen om, als zij het nodig achten, zaken 
ook rechtstreeks aan te kaarten bij de 
ambtelijke Ieiding, in casu de SG. Omge
keerd zou het goed zijn als aan bewinds
lieden de eis gesteld mag worden dat af
spraken gemaakt worden met betrekking 
tot termijnen, informatievoorziening enzo
voort. 

Kabinet en Tweede Kamer 
Over de toenemende bureaucratie van de 
Tweede Kamer wordt nogal eens ge
klaagd. lk vind dat niet terecht. Veel 
vruchtbaarder is een oordeel over de wijze 
waarop die bureaucratie functioneert. Een 
behoorlijk en zelfs groter ondersteunend 
apparaat is op zijn plaats, maar de wijze 
van inzetten zou kunnen veranderen. Het 
apparaat zou meer ten behoeve van de 
controle-functie ingezet kunnen worden 
eigen voortgangsbewaking, eigen infor
matievoorziening, versterking van de ei
gen wetgevingsfunctie. De machtsbron
nen komen zo als het ware ook in eigen be
heer. Men hoeft dan de agenda minder te 
Iaten bepalen door het kabinet of het 'veld'. 
Er is echter meer noodzakelijk. Bijvoor
beeld het doorbreken van de verkokering 
binnen de Tweede Kamer. lk beperk me 
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nu tot het eigen terrein er zijn aparte com
missies voor welzijn en cultuur, volksge
zondheid en jeugdhulpverlening bijvoor
beeld. Vorig jaar had de begrotingsbehan
deling welzijn betrekking op slechts een 
klein onderdeel van het welzijnsterrein om
dat andere grote onderwerpen op andere 
momenten aan de orde kwamen. De sa
menhang met andere beleidsonderdelen 
raakt zo uit beeld. lncidentalisme en detail
lisme worden zo bevorderd, nog meer nu 
men na de diverse parlementaire enque
tes steeds meer en gedetailleerder infor
matie krijgt. Er zijn ongetwijfeld meer ma
nieren om de mach! van het parlement te 
versterken. Zoals de ministeriele verant
woordelijkheid van fictie werkelijkheid 
moet worden, moet de parlementaire ver
antwoordelijkheid dat evenzo. 

Bovenstaande suggesties kunnen hel
pen de technische onmacht te verkleinen. 
Er is echter nog een andere kant, de poli
tieke onmacht. Dan gaat het om vragen 
als hoe gebruikt men zijn mach!? Hoe 
functioneert de mach! politiek? Mijns in
ziens kunnen overbelasting enerzijds en 
oneigenlijke profilering door 'medeplich
tigheid aan het beleid' anderzijds pas echt 
aangepakt worden als de Tweede Kamer 
zich toelegt op haar eigenlijke taken: con
trole en mede-wetgeving. In de beperking 
ligt de kracht. Oat zou kunnen inhouden 
wei binding aan een regeerakkoord, maar 
aileen een akkoord op hoofdlijnen; geen 
symboolwetgeving; omgekeerd geen wet
geving tegenhouden als de samenleving 
zich al lang in een bepaalde richting ont
wikkeld heeft. Een doorslaggevende voor
waarde voor een versterking van de Twee
de Kamer is het bieden van heldere politie
ke visies. Oat brengt me op de rol van po
litieke partijen. 

Politieke partijen 
De maatschappelijke ontwikkelingen die 
de overgang bepaalden van massa- naar 
kaderpartijen en van een pacificatie- naar 
wellicht een concurrentie- of marktdemo
cratie zijn reeel. Toegenomen mobiliteit en 
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grote communicatiemogelijkheden leid
den tot grotere culturele openheid en ont
zuiling. Ook de behoefte van binnenuit de 
zuilen aan een meer ontspannen houding 
ten opzichte van strakke leefregels leidde 
daartoe. De samenleving differentieerde 
zich in veel opzichten. Tegelijk ontstond er 
op bijvoorbeeld sociaal-economisch ter
rein op grond van economische groei, 
technologische ontwikkelingen en schaal
vergroting een grotere internationale ver
vlechting en wederziJdse afhankelijkheid 
De Europese eenwording, die gepaard 
gaat met gedeeltelijke overdracht van soe
vereiniteit, is niet aileen een bewust nage
streefd doel, maar ook een onontkoomba
re politieke voltooiing van economische en 
sociaal-culturele processen die zich vol
trekken. Oil alles stelt zekere grenzen aan 
de reikwijdte en het belang van elke poli
tieke visie op nationaal niveau 

Oat betekent niet dat de positie van po
litieke partijen daarmee vastligt en naad
loos zou moeten aansluiten op deze ont
wikkeling. Sommigen doen dat in meer of 
mindere mate wei. Koole vraagt zich af 
'Waarom moeten partijen - anders dar1 
vanwege hun eigen pretenties - eigenlijk 
belangen aggregeren in een op beginse
len gebaseerd intern consistent pro
gram?'" Van den Berg stelt de vraag of 
een overgang van partiJen van 'forten' voor 
po!itieke strijd tot 'fora' van politieke uitwis
seling, denkbaar en wenselijk is. 

Vanuit christen-democratisch oogpunt 
bevredigen geen van beide modellen. Het 
opgeven van een visie op het algemeen 
belang vanuit politiek-morele uitgangs
punten zou suggereren dat de beloftes 
van het oorspronkelijke liberalisme en so
cialisme werkelijkheid zijn geworden het 
samenvallen van staat en samenleving. 
Die situatie is echter niet aan de orde. AI
leen al met het oog op een zekere orde
ning van onze ingewikkelde samenleving 
is gezag en macht noodzakeliJk en dus 
ook een visie om de keuzes met betrek
king tot die ordening te legitimeren. Bo
vendien. de overheid heeft niet voor niets 
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het geweldsmonopolie. Zij is er niet aileen 
om het bonum commune vorm te geven, 
maar ook om het kwaad dater altijd is in te 
dammen of te corrigeren. Staat en samen
leving zullen niet samenvallen zolang de 
hemel niet op aarde is. Een visie blijft dus 
nodig. Er is, zoals Klop terechi stelt, een 
grens aan de ontideologisering.'" 

De overgang naar een concurrentie- of 
marktmodel van de democratie hoeft dus 
niet te betekenen dat we die situatie als 
gegeven moeten aanvaarden. De jaren 
tachtig hebben geleerd dat de burgers 
eerlijkheid en verantwoordelijkheidsbesef 
meer waarderen dan een politiek die scho
ne beloftes doet maar ze niet kan waarma
ken. Mensen willen niet naar de mond ge
praat worden zoals op de markt, maar ver
wachten een heldere en eerlijke politieke 
visie. Hiervoor wees ik erop dat er waar
schijnliJk een potentieel in de samenleving 
aanwezig is dat nog aangeboord kan en 
moet worden. Zo'n kiJk op de functie van 
een politieke partij heeft gevolgen voor de 
interne partij-organisatie. Als de verant
woordelijke samenleving ook interne 
kracht heeft, dan moeten discussie en me
ningsvorming een substantieel onderdeel 
ziJn van partijraden en -congressen, dan 
moet de gehele partij een kaderschool 
zijn, dan moet recrutering uit de gehele sa
menleving plaatsvinden en dan moet de fi
nanciele afhankelijkheid van de overheid 
en het bedrijfsleven nul of minimaal ziJn 
Dus geen logo van Nationale-Nederlanden 
op het COA-papier. 

Slot 
Veel van de hierboven aangeroerde the
rna's komen terug in de discussie over bur
gerschap. Ook in de politiek zijn er men
sen die zich verzetten tegen uitspraken of 
aansporingen van politici met betrekking 
tot dit thema. lk JUich politieke uitspraken 

14. Z1e noot 12 
15 Z:enoot12 
16 C J Klop De toekomst van pol1treke partiJen TiJd voor 
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hierover juist toe. De keerzijde van en 
voorwaarde voor goed burgerschap is im
mers juist dat politici eerlijk zijn over hun 
mogelijkheden en onmogelijkheden en 
hun verantwoordelijkheden afbakenen. 
Aanspreken op burgerschap is geen mo
raliseren maar het creeren van ruimte voor 
verantwoordelijkheid. We mogen geen ge
noegen nemen met een stemming 'ik vind 
de politiek best zolang ik er maar geen last 
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van heb'. De tijd van de politiek met als 
program 'u vraagt, wij draaien', is voorbij. 
Zo niet, dan zijn we weer terug bij het be
gin van dit artikel. En daarvoor is het niet 
geschreven. 

57 



Drs. W.F. Scholten 

Ervaringen van 
christelijke leden 
van de PvdA 

Het christen-zijn is geen plus in de PvdA. 
Tach was bij de verkiezingen van 1986 
40% van de kiezers 'kerke/1jk' en z1jn het 
30% van de !eden. Hoe vergaat het die 
christelijke !eden van de Partij van de 
Arbeid? Een beeld van hun ervaringen, 
gegeven op basis van de doctoraal
scriptie Po!itico/ogie, die de auteur in 
juni 1989 afrondde. 

De aanleiding is rneestal snel gevonden. 
De ene keer bezoekt een socialistische mi
nister pontificaal een abortuskliniek. Een 
andere keer probeert de fractie van so
ciaal-democraten in de Tweede Kamer het 
verbod van reclame op zondag om zeep 
te helpen. Gevoelige politieke onderwer
pen, zeker voor veel christen-democraten, 
die ruim voldoende zijn om het immer slui
merende gevoel weer klaar wakker te 
schreeuwen: 'Zie je wei, ik heb het altijd al 
gezegd, die socialisten zijn gewoon anti
christelijk'. 

Zo op het eerste gezicht lijkt die uit
spraak zeker te kunnen worden onder
bouwd en niet aileen door de meest recen
te voorvallen. Wie herinnert zich niet de 
ontboezeming van wijlen Joop den Uyl op 
Paaszondag 1986 voor de IKON-radio? 
Waarschijnlijk weten weinig mensen nog 
wat hij heeft gezegd, maar dat het erg 
krenkend was voor de christenheid staat 
bij velen nog als een paal boven water (ter 
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opfrissing 'De christen voelt zich beter 
dan de heiden. Hij heeft iets aparts met 
Onze-Lieve-Heer'). 

Het gevolg was een hevig tumult, vlak 
voor de verkiezingen van de Tweede Ka
mer. De brievenrubriek van ochtendblad 
Trouw was weken boordevol gevuld met 
verontwaardigde reacties van het christe
lijk volksdeel. Ook binnen Den Uyls eigen 
partij had men moeite met de uitspraak. 
Ds. AA Spijkerboer (secretaris van de 
Protestantse Werkgemeenschap in de 
PvdA) bekende voor de NCRV-radio dat hij 
wei eens de indruk kreeg dat de PvdA 'dat 
christendom niet zo nodig vindt' en dat 
christenen in de partij 'nog heel sceptisch 
bekeken' worden. En professor H. de Lan
ge, voorzitter van het Trefpunt van Socia
lisme en Levensovertuiging, vond de uit
spraak 'uiterst dom en denigrerend' en 
tactisch niet sterk. Zo vlak voor de verkie
zingen zou het CDA dat zeker tegen Den 
Uyl gebruiken en de zwevende kiezer is nu 
nog moeilijker binnen te halen, aldus De 
Lange. 

Het is tekenend voor de spanningsvolle 
relatie tussen christenen en de sociaal-de
mocratie, die al een lange geschiedenis 
kent. Kerkelijke vergaderingen hebben 

Drs. W Scholten (1964) studeerde polrtrcologie aan de 
VrrJe Universrtert te Amsterdam en is nu parlementarr re
dacteur bii de GemeenschappelrJke Pers Dienst (GPO) 
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vaak moeite gehad met gelovigen die lid 
werden van een niet-christelijke partij. Het 
beruchte Mandement van de rooms-katho
lieke bisschoppen in Nederland uit 1954, 
waarbij het lidmaatschap van de PvdA 
sterk werd ontraden, is nu al jaren inge
trokken, maar in de praktijk hebben veel 
katholieken en protestanten nog steeds 
behoorlijke reserves tegen alles wat naar 
socialisme riekt. Christenen die de over
slap naar de sociaal-democratie hebben 
gemaakt, moeten zich daar nog terdege 
voor verantwoorden. Niet voor niets heett 
het boekje 'Geloven in de PvdA?' dat in 
1986 verscheen als ondertitel 'verantwoor
ding voor een keuze'. Het is blijkbaar veer
tig jaar na de Doorbraak nog nodig om te 
verklaren waarom men als christen niet 
van een christelijke of christen-democrati
sche partij lid is. Aan de andere kant moe
ten christenen binnen de PvdA zich ook 
nog altijd verdedigen tegen forse kritiek. 
'Het christen ziJn is inderdaad geen plus in 
de partij' zei de eerder genoemde De Lan
ge eens. En velen zeggen het hem na. Een 
gemeenteraadslid uit Terneuzen gal op 
een PvdA-congres in 1987 een voorbeeld 
van wat haar in dit verband is overkomen. 
BiJ de installatie van de nieuwe gemeente
raad legde zij bewust de eed at. 'Ais u 
eens wist hoe ik me daarvoor binnen de 
partij heb moeten verantwoorden.' 

Christenen die voor de PvdA kiezen, 
moeten zich vaak naar twee kanten toe 
verdedigen naar zowel mede-gelovigen 
als niet-gelovige partijgenoten. Oud-minis
ter Van Kemenade verwoordde de positie 
van christenen binnen de partij eens als 
volgt 'lk zit daar op dat merkwaardige 
kruispunt socialisten die het maar raar vin
den dat een katholiek de sociaal-democra
tie is aangedaan, terwijl je in katholieke 
kring zeer verdacht bent als socialistisch 
politicus' 

In mijn doctoraalscriptie heb ik slechts 
een kant van dit probleem belicht ervarin
gen van christenen binnen de PvdA. Het 
probleem van de 'socialistenhaat' bij veel 
gelovigen is ook een boe·lend onderwerp, 
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maar vall buiten het bereik van het onder
zoek. 

De vragen die ik heb geprobeerd te be
antwoorden waren wat vinden christelijke 
leden van de PvdA van de politiek-inhou
delijke standpunten van hun partij; hoe er
varen die leden de politieke cultuur van de 
PvdA en hoe ervaren zij de houding van 
hun partij ten opzichte van het christelijk 
geloof en kerk? Op deze vragen zal ik hier
na kort ingaan, waarna de conclusies val
gen. 

Omdat literatuur over dit onderwerp 
schaars was, heb ik naast een literatuur
studie interviews gehouden met lien voor
aanstaande christelijke leden van de Partij 
van de Arbeid. · Dit zogenaamde 'kwalita
tieve onderzoek' Ievert geen resultaten op 
die generaliseerbaar zijn. Kwalitatief on
derzoek wil een probleem inzichteliJk rna
ken en bepaalde hypothesen formuleren. 
Juist bij onontgonnen onderzoeksterrein 
waar praktische vraagstukken aan de orde 
zijn en waar het gaat om inzichten, opvat
tingen en handelingen van de onderzoch
ten, is zo'n onderzoeksmethode geschikt. 

Keuze voor PvdA 
De Partij van de Arbeid, die in 1946 is op
gericht, moest de politieke Doorbraak in 
de naoorloogse Nederlandse samenleving 
tot stand brengen. Wat men wilde doorbre
ken waren de verschillende scheidslijnen, 
zoals die concreet gestalte hadden gekre
gen in de zuilen. Het idee van de Door
braak betekende een verwerping van de 
Antithese, de gedachte (van Abraham 

1 Oat waren drs. B Barends (secretaris AG der Wood
brookers). mw drs I Dales (mrnister van Brnnenlandse 
Zaken): mw. drs E Herfkens (oud-tweede-kamerlrd): 
prof.dr H.M. de Lange (voorzrtter Trefpunt van Socia
lrsme en Levensoverturgrng). dr D. van OoiJen (eerste
kamerlrd: oud-voorzrtter Centrum voor Levensovertui
ging en Polrtrek): J Ter Laak (oud-lid Werkgroep Chrrs
tenen brnnen de PvdA), ds. l .. H Rurtenberg (oud-be
stuurslid PvdA; oud-bestuurslrd Woodbrookers), drs 
H J Scheps (oud-tweede-kamerlrd; oud-secretarrs 
PCWG). ds AA SprJkerboer (secretarrs Protestantse 
Werkgemeenschap rn de PvdA) en drs P Stoffelen 
(tweede-kamerlid: oud-medewerker Wiardr Beckman 
Stichting) 
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Kuyper) dat er tussen gelovigen en niet
gelovigen op maatschappelijk-politiek ter
rein per definitie een tegenstelling bestaat. 
Christenen zouden volgens de Doorbraak
gedachte zonder moeite voor de PvdA 
moeten kunnen kiezen. 

In de praktijk viel dat nogal tegen. De 
confessionele partijen bleven gewoon be
staan en groeiden zelfs naar een eenheid. 
Vijfenveertig jaar later menen daarom ve
len dat de Doorbraak is mislukt. In dat de
bat meng ik mij liever niet, maar loch kan 
niet ontkend worden dat een aanzienlijk 
deel van de PvdA-aanhang zich 'kerkelijk' 
noemt. Van de kiezers is dat (in 1986) 
veertig procent, van de leden dertig (zie 
tabel voor onderverdeling naar kerkelijke 
richting) 

Tabel Religie kiezers en leden PvdA (%) 

kiezers I eden 
Rooms-Kathol iek 22,2 8,9 

Nederlands Hervormd 11 ,5 17,2 

Gereformeerd 1 ,8 0,5 

Overig 4,4 4,1 

Geen godsdienst 60,1 69,2 

U1t: De achterban van parlementariers (k1ezers en partiJie
den). ML Zielonka-Goei e a . 1n Jaarboek 1987 van het 
Documentat1ecentrum Nederlandse Pol1tieke Partqen 
Gron1ngen. 1988 

Uit de tien gesprekken met de lien gei'nter
viewde christenen in de PvdA blijkt dat biJ 
de toelichting van de keuze voor de Partij 
van de Arbeid de woorden gerechtigheid 
en rechtvaardigheid opvallend vaak val
len. Zij kiezen voor die partij omdat de 
PvdA rechtvaardigheid in de politiek voor
opstelt. Vooral de solidariteit met en het 
opkomen voor de mensen aan de onder
kant van de samenleving, zowel nationaal 
als internationaal, word\ daarbij belangrijk 
gevonden. Christelijke leden van de PvdA 
zien allen een relatie tussen hun geloof en 
hun keuze voor die partij. Normen en waar
den die in het geloof centraal staan, zien zij 
meestal het beste vertaald in de opstell~ng 
van de PvdA. 
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Gevraagd naar die standpunten waar zij 
moeite mee hebben, noemen zij de PvdA
uitspraken over abortus en euthanasie het 
meest. Over de manier waarop deze poli
tieke onderwerpen benaderd worden in de 
partijdiscussies zijn zij allerminst te spre
ken. De PvdA benadert volgens de ge'i'n
terviewden deze problemen vaak op een 
erg rationele manier en met onvoldoende 
oog voor de principieel-levensbeschouwe
lijke kanten ervan. lnhoudelijk gezien staan 
zij over het algemeen dichter bij de huidige 
wetgeving. Of zijn zij er nog niet uit (dat 
gold ook voor tweede-kamerleden) Maar 
met het officiele PvdA-standpunt, dat 
abortus vrijlaat en euthanasie legaliseren 
wil, hebben de christelijke PvdA-Ieden 
grate moeite. 

Bij andere standpunten waar zij proble
men mee hebben, zijn meer onderwerpen 
met een sterk normatief-levensbeschou
welijke kant. Genoemd worden de indivi
dualisering van de maatschappij (te wei
nig aandacht voor gemeenschap, verant
woordelijkheid van de burgers en de waar
de van het gezin) en de rol van staat. Wat 
dat laatste betreft word\ in de PvdA nog 
steeds teveel verwacht van de overheid en 
te weinig van het particulier initiatief en het 
maatschappelijk middenveld 

Ook laken zij de houding van de partij 
ten aanzien van het bijzonder (christelijk) 
onderwijs: de PvdA doe\ het soms voorko
men alsof zij daartegen is. Verder moet de 
PvdA niet zo huiverig staan tegen subsi
dieverlening aan levensbeschouwelijke in
stellingen. 'Men geeft toch ook subsidie 
aan Philips, waarom dan niet aan kerken?', 
zo vroeg iemand zich af. De PvdA vindt de 
Wet Gelijke Behandeling ten onrechte be
langrijk; discriminatie kan op die manier 
toch niet tegen worden gegaan. Ook zou 
de partij wei eens wat meer aandacht kun
nen besteden aan de betekenis van arbeid 
voor de zingeving van mensen. Politieke 
onderwerpen die verder genoemd werden 
en waar de PvdA beter op zou moeten in
spelen, zijn: de relatie tussen economi
sche groei en milieu; het armoedepro-

Christen Democrat1sche Verkenningen 2/91 



Geloof en pol1t1ek 

bleem; het profiteren door de 'rijken' van 
ons belastingsstelsel; tegengas tegen pri
vatiseren; de legalisering van gokken en 
het 'onbegrepen eigenbelang'. Met dit 
laatste doelt Van Ooijen dat de PvdA altijd 
achter de werknemer en de huurder staat, 
ook als de werknemer en huurder in de 
praktijk een veel sterkere positie inneemt 
dan de werkgever of verhuurder. 

Onomwonden gaven de ge·(nterviewden 
aan waarom zij als christen niet voor een 
confessionele of christen-democratische 
partij hebben gekozen. De vraag raakte in 
de meeste gevallen een gevoelige snaar. 
In de eerste plaats hebben zij vaak princi
piele bezwaren. christelijke politiek is te 
pretentieus. Bovendien verbind je de 
naam van een politieke partij niet zomaar 
met de naam van Christus, zo meenden 
ziJ. Andere bezwaren ZiJn vooral van prak
tische aard. Christelijke partijen zijn teveel 
gericht op de macht, te behoudend van 
politieke kleur en hebben vaak te weinig 
oog voor mensen aan de onderkant van de 
samenleving. Op een enkele uitzondering 
na is dit voor de ge·(nterviewden voldoen
de om in christelijke of christen-democrati
sche partijen momenteel geen reeel alter
natief voor de PvdA te zien. 

Partijcultuur 
Niet aileen politiek-inhoudelijke standpun
ten spelen bij ervaringen in een partij een 
rol. Ook de cultuur van de partij doet dat. 
Bij de partijcultuur gaat het over structuren 
in de partij (zoals het partijcongres) en de 
rollen die leden daarin spelen (het kader). 
Maar ook over ervaringen van individuele 
leden met betrekking tot het klimaat in de 
partij en de ongeschreven gedragsregels 
die daar heersen. 

In de gesprekken met de lien ge·(nter
viewde PvdA'ers blijkt dat men niet tevre
den is over de politieke cultuur van de 
PvdA. 'Kil, hard, vechterig', vindt ds. Rui
tenberg de partijcultuur. Door de meesten 
worden deze typeringen min of meer on
derschreven. Als belangrijkste bezwaren 
komen naar voren: men gaat niet goed met 
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elkaar om (de sfeer is hard, met weinig res
pect of aandacht voor elkaar) en veel ka
derleden hebben een te grote carriere
drang. Ook vinden de tien de manier waar-

De politieke cultuur in de 
PvdA is kil, hard en 
vechterig 

op de besluitvorming plaatsvindt meestal 
niet juist; de beslissingen worden te vaak 
ad-hoc genomen, zijn uitsluitend op de 
korte termijn gericht en komen dikwijls 
zonder voldoende bezinning tot stand. Bo
vendien worden ze ook in veel gevallen 
veel te absoluut gepresenteerd. 

Sommigen leggen een verband tussen 
de partijcultuur en gevoeligheden van 
christenen. Vooral anti-godsdienstige 
uitingen, de slechte onderlinge omgang 
met elkaar en de carrieredrang worden 
genoemd. Ondanks de negatieve beoor
deling van de partijcultuur hebben zij er 
wei begrip voor. De Partij van de Arbeid 
'wil tenminste wat', zoals iemand het uit
drukt. De politieke motivatie van kaderle
den wordt als zeer groot ervaren. Ook de 
ver doorgevoerde democratisering wordt, 
ondanks aile negatieve bijwerkingen, als 
positief beschouwd. En de partijcultuur zal 
in andere partijen niet veel beter zijn, zo 
denken zij. Bovendien zien sommigen de 
partij slechts als politiek instrument, meer 
niet. 

Wei denken zij dat het beeld dat buiten
staanders op dit gebied van de PvdA heb
ben, de slap van geloofsgenoten naar de 
PvdA zou kunnen belemmeren. De PvdA 
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moet daar meer oog voor hebben. Na de 
komst van Nieuw Links is er vooral kritiek 
op het harde en radicale optreden van 
deze groep en het nieuwe kader dat in 
haar voetsporen treedt. De laatste vijftien 
jaar wordt vooral de polarisatie-strategie 
en de vergadercultuur bekritiseerd. Opge
tekend moet wei worden dat het onder
zoek plaats vond voordat de huidige coali
tie aantrad. Van 'burgerzin', een strenge 
minister Kok van Financien en 'Nieuw 
Links' had toen nog niemand enige weet. 

Geloof en kerk 
Bij de oprichting van de Partij van de Ar
beid werd het innig verband tussen le
vensovertuiging en politiek inzicht nadruk
kelijk erkend. Het werd zelfs gewaardeerd, 
zo stond in artikel 35 van het beginselpro
gramma, als de leden 'dit verband ook in 
hun arbeid voor de Partij duidelijk doen 
blijken'. Op deze wijze werden zowel de 
antithese van de confessionele partijen als 
de houding van de SOAP dat godsdienst 
'privaatzaak' was verworpen. De PvdA zou 
in beginsel dus open komen te staan voor 
belijdende christenen. 

Vooral in de beginperiode van de partij 
werd dit 'doorbraak-karakter' van de PvdA 
volop benadrukt. Christenen werd zelfs de 
mogelijkheid gegeven om daadwerkelijk 
bezig te zijn met discussie en bezinning 
over tal van onderwerpen in eigen kring. Er 
werden daartoe een protestants-christelij
ke werkgemeenschap (PCWG) en een Ka
tholieke Werkgemeenschap (KWG) opge
richt. Voor de PvdA was het bovendien een 
prima middel om richting aarzelende 
christenen propaganda te maken. En voor 
christenen die de overstap naar de PvdA 
gemaakt hadden, kon het een soort voor
portaal zijn om te acclimatiseren. Eind ja
ren zestig werden de werkgemeenschap
pen wegens de geringe belangstelling van 
gelovige en niet-gelovige leden beein
digd. De ge·interviewden die de werkge
meenschappen nog bewust meegemaakt 
hebben, verschillen van mening over de 
waarde die ze gehad hebben voor de par-
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tij. Wei wordt erkend dat ze een belangrijke 
psychologische functie hebben gehad als 
een soort voorportaal in de partij en als dis
cussieplatform voor de 'doorbrekers'. 

De periode na de opheffing van de 
werkgemeenschappen tot begin jaren 
tachtig werd gekenmerkt door een zekere 
desinteresse van de kant van de partij voor 
de relatie tussen geloof en politiek hande
len en het werk van de kerken. Verscheide
ne doorbraak-christenen van het eerste 
uur Iaten hun ongenoegen hierover dan 
ook publiekelijk blijken. Maar ook was er 
een weinig actieve inzet van PvdA-christe
nen zelf. Wat na de werkgemeenschappen 
een nieuw bezinningscentrum zou moeten 
worden, het Centrum voor L.evensovertui
ging en Politiek, werd geen succes. Over 
de redenen werd getwist, maar aangeno
men mag worden dat onvoldoende aan
dacht van de partijtop en een te sterke ge
richtheid op micro-ethische onderwerpen 
de voornaamste waren. 

Tijdens een bijeenkomst van christelijke 
leden een partijtop in Utrecht vlak voor de 
tweede-kamerverkiezingen in 1977 bleek 
er veel kritiek te zijn op de interesse van de 
partij voor geloof en kerk. De partijtop stel
de op haar beurt dat zij onvoldoende be
kend was met de kerkelijke oecumenische 
beweging en verwacht van christenen in 
de partij meer inzet Over het betrekkelijk 
kleine aantal katholieken in de PvdA deed 
Den Uyl de opmerkelijke uitspraak dat 'het 
wegvallen van de Katholieke Werkge
meenschap zeer nadelig (heeft) gewerkt'. 
Verontruste christenen op die bijeenkomst 
meenden zelfs dat ze door de anti-kerke
lijkheid van de PvdA het CDA ingeduwd 
dreigden te worden. Daarop werd een 
'Werkgroep Christenen in de PvdA' opge
richt om binnen en buiten de partij de rela
tie tussen geloof en sociaal-democratie 
meer aan de orde te gaan stellen. 

Bij het maken van een nieuw beginsel
programma, waarbij de invloed van Nieuw 
Links en de protestbewegingen van deja
ren zeventig duidelijk merkbaar was, werd 
de passage geschrapt waar het 'innig ver-
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band' tussen levensovertuiging en politiek 
handelen wordt gewaardeerd. Volgens de 
gelnterviewden moet men daar niet te 
zwaar aan tillen, maar zij hadden het toch 
liever erin gehouden. Als symbool 'en als 
geruststellende uitwerking' voor het le
vensbeschouwelijk pluriforme karakter van 
de partij zou dat goed zijn geweest. 

In de jaren tachtig leek de aandacht 
voor levensbeschouwing en politiek bij de 
top van de PvdA groter te worden. Het 
Trefpunt voor levensovertuiging en socia
lisme werd opgericht. Op die bijeenkom
sten (zo'n tweemaal per jaar) spreekt de 
partijtop met PvdA'ers die kerkelijke tunc
ties bekleden. Ook een Joodse en huma
nistische afvaardiging is daarbij aanwezig. 
Bovendien kwam er van het partijbestuur 
een 'intentieverklaring' om levensbeschou
welijke vragen meer aan de orde te stellen, 
met name bij afdelingen van de partiJ, waar 
de belangstelling daarvoor traditioneel 
klein is. Het nieuwe elan van de Arbeiders 
Gemeenschap der Woodbrookers speelt 
hierbij een belangrijke rol. Begin Jaren 
tachtig besluit deze zich na jaren van vor
mingswerk weer meer te gaar1 richten op 
politieke contacten met de PvdA. Zij wilde 
vanuit religieus-socialistische benadering 
de levensbeschouwelijke discussie binnen 
de PvdA gaan stimuleren. Oat leidde on
der meer tot deze intentieverklaring. Daar
naast schreef het vernieuwingsrapport Be
wogen Beweging waarderend over kerken 
en het belang van levensbeschouwelijke 
achtergronden in de politiek. Toch waren 
er ook signalen dat de PvdA in de praktijk 
nog moeite heeft met geloof en kerk. Er 
werd in 1981 een Protestantse Werkge
meenschap opgericht, omdat er volgens 
de initiatiefnemers te weinig aandacht in 
de partij is om over geloof en politiek te 
spreken. Zij willen dit uitdrukkelijk doen 
vanuit de invalshoek van de theoloog Karl 
Barth. 

Negatief 
Over het algemeen merken de ge·lnter
viewden wei dat een deel van de partijge-
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noten negatief denkt over geloof en kerk of 
er onverschillig over is. Overigens hebben 
de PvdA-christenen daar veel begrip voor. 
Als oorzaken noemen zij de volstrekte on
bekendheid met, of het hebben van een 
vertekend beeld van het verschijnsel 
godsdienst en kerk bij velen. Ook wordt 
het niet-rationele element van godsdienst 
verworpen. Bovendien heeft een niet on
aanzienlijk deel van de PvdA-achterban 
negatieve ervaringen (gehad) met kerk en 
geloof. En, zo menen de ge·lnterviewden, 
speelt de identificatie van kerk en confes
sionele politiek een negatieve rol. Bekend 
is het voorbeeld van drs. Buskus die bij 
iemand aanbelt en zegt dat hij van de kerk 
is. 'Biijf dan maar beneden, want ik ben te
gen Colijn', zo luidt de reactie. In de prak
tijk blijken slechts enkele ge1nterviewden 
het verband tussen hun geloof en de poli
tieke standpuntbepaling openlijk naar bui
ten te brengen. Sommigen hebben er ge
woon moeite mee om het te doen in het 
niet-kerkelijke k!imaat van de partij. Ande
ren vinden het niet nodig. 

Zij vinden het wei goed dater in de partij 
organen zijn waar men met elkaar kan 
spreken over geloofszaken in relatie tot de 
politiek. Het belang en de waarde ervan 
worden echter sterk gerelativeerd. Het 
Trefpunt voor levensovertuiging en socia
lisme wordt met name nuttig geacht voor 
het veranderen van de houding van de 
partijtop ten opzichte van geloof en kerk. 
De deelname van tweede-kamerleden en 
de oprichting van plaatselijke Trefpunten 
verloopt echter nog moeizaam. De Prote
stantse Werkgemeenschap word! welwil
lend bezien, maar speelt een marginale 
rol. Meer belang hecht men aan de AG der 
Woodbrookers, ook al is de bekendheid 
binnen de partij niet groot en zijn voorna
melijk. vrijzinnig christenen lid. 

De inbreng van christenen in de PvdA 
zou volgens sommige ge·lnterviewden, be
halve door deze organen, ook verbeterd 
kunnen worden door een groter aantal 
goed geprofileerde christelijke leden in 
vertegenwoordigende functies te plaat-
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sen. Wei moet er voor gewaakt worden dat 
christenen niet buiten de geijkte paden om 
en onder de dekmantel 'christen' binnen 
de partij carriere willen maken of stand
punten gaan veranderen Genoemd wordt 
het voorbeeld - opnieuw actueel - om de 
ex-CDA'er J.N. Scholten hoog de partij in 
te pushen. 

Conclusies 
Uit de gesprekken en de literatuur, die hier 
helaas maar zeer sumier behandeld kon 
worden, valt het een en ander te conclude
ren. In de eerste plaats blijkt dat christelij
ke leden van de Partij van de Arbeid voor 
deze partij kiezen uit ethisch-normatieve 
overwegingen. Daarmee wordt bedoeld 
dat bepaalde (in dit geval christelijke) nor
men en waarden, die zij van groot belang 
vinden voor het persoonlijk en politiek han
delen (de ethiek dus), voor de politiek rich
tinggevend moeten zijn. Het blijkt immers 
dat de aan de Bijbel ontleende normen en 
waarden als gerechtigheid en solidariteit 
(met de zwakkeren in de samenleving) de 
belangrijkste redenen zijn om lid van de 
PvdA te worden. Oat de PvdA wil streven 
naar een rechtvaardiger (inter)nationale 
samenleving is voor de meesten van door
slaggevend belang. 

Ook blijkt dat zij juist moeite hebben met 
standpunten waar bepaalde waarden en 
normen in het gedrang komen. Zoals on
voldoende aandacht voor ethische conse
quenties van Ieven en dood, gemeen
schap versus individualisering, het belang 
van zorg voor elkaar, de rol van maat
schappelijke organisties en levensbe
schouwelijke instellingen. Zaken met een 
sterk ethisch-normatieve kant. 

Bovendien wordt de motivatie van het 
lidmaatschap van de PvdA gesteld in ter
men van politiek-normatieve rechtvaardi
ging en niet primair in termen van concrete 
beleidsdoelstellingen. Met andere woor
den: concrete standpunten van de PvdA 
zijn niet doorslaggevend bij de keuze van 
de ge·lnterviewden. Wei de koers, de rich
ting waarin de politiek gestalte moet krij-
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gen. Ondanks forse bezwaren op bepaal
de, concrete standpunten, vinden zij vol
doende terug van wat zij belangrijk vinden 
voor de keuze van een politieke partij. Kri
tiek op 'christelijke' politiek is ook terug te 
voeren op het belang van christelijke waar
den en normen. Zij zijn tegen het schaden 
van geloof en kerk (principiele bezwaren) 
en/of ontevreden over de invulling van die 
normen en waarden (praktische bezwa
ren). 

Deze benadering - een keuze voor de 
PvdA vanuit ethisch-normatieve overwe
ging- komt in hoofdlijnen overeen met die 
van de religieus-socialisten, verenigd in de 
AG der Woodbrookers Voor de AG wordt 
politieke standpuntbepaling uiteindelijk 
gezien als consequentie van een ethische 
keuze. Of, zoals zij het verwoord hebben in 
een reactie op de discussie-rapporten 
'Schuivende Panelen' en 'Bewogen Bewe
ging': 'politiek is meer dan aileen analyse. 
Ze kan niet zonder ethische afwegingen 
en uiteindelijk gaat het om de verwerkelij
king van waarden'. De AG omschrijft poli
tiek dan ook als een strijd om waarden. 

Duidelijk spreekt hieruit de benadering 
van AG-voorman Banning die sociaal-de
mocratie eens omschreef als een streven 
naar gerechtigheid Bepalend voor deze 
normatieve benadering was Bannings 
mensbeeld. Hij zag de mens niet primair 
als een producerend wezen (zoals Marx), 
maar ook als een creatief en gemeen
schapswezen die de opdracht heeft waar
den te verwezenlijken waarin hij geloofde. 

Net als hun vroegere voorman stellen de 
religieus-socialisten van de AG de bezin
ning op waarden en normen centraal. 
Kernbegrippen daarbij zijn gemeenschap 
en verantwoordelijkheid. 'Bij de sociaal
democratie moet de ontplooiing van de 
mens staan in relatie tot de ander, in dienst 
van de gemeenschap', zo stelt de AG. 

De AG heeft daarom veel aandacht voor 
negatieve kanten van de individualisering 
(minder gemeenschap en verantwoorde
lijkheid). Verder is de AG van mening dat 
de overheid zich terughoudender moet 
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opstellen en dat mensen vaak mondig ge
noeg zijn om eigen verantwoordelijkheid te 
dragen. Ook zou de PvdA meer betekenis 
moeten hechten aan het maatschappeliJk 
middenveld. Niet toevallig zaken die ook 
door de gelnterviewden worden genoemd. 

Wellicht is het niet echt opmerkei!Jk dat 
christelijke leden deze door mij zo aange
dulde 'ethisch-normatieve' benadering ge
meenschappelijk hebben. Maar binnen de 
Partij van de Arbeid lijken zij zich daardoor 
wei te onderscheiden van andere benade
ringen. In die zin nemen de christenen in 
de partij een aparte plaats in. Het voert hier 
te ver om uitgebreid in te gaan op de an
dere 'stromingen' in de partiJ. Maar voor de 
duidelijkheid zal ik de belangrijkste kort 
noemen, zoals ze in de vernieuwingsdis
cussie die momenteel - zij het op een zeer 
laag pitje - gevoerd wordt, naar voren ko
men. 

Een belangrijke benadering binnen de 
sociaal-democratie stelt de individualise
ring en de daaraan gekoppelde ontplooi
ing van de mens centraal. Het discussie
rapport 'Schuivende Panelen' is doortrok
ken van deze lijn. De individualisering 
wordt bijna als iets deterministisch gezien, 
terwiJI negatieve kanten (als vereenzaming 
en gebrek aan verantwoordelijkheid van 
mensen) nauwelijks worden opgemerkt. 
AG-voorzitter C Huijssen (oud-tweede-ka
merlid van de CHU) noemt deze benade
rlng zelfs 'hedonistisch socialisme'. De 
ontplooiing van de mens wordt los gezien 
van waarden als gemeenschap en plichts
besef. Er komen hoe dan ook weinig waar
den en normen expliciet uit naar voren, al
dus Huijssen, die de benadering van zijn 
AG als tegenstelling 'calvinistisch socialis
me' noemt. 

Nog sterkere accenten op de individu
alisering legt P f<,alma, directeur van de 
Wiardi Beckman Stichting van de PvdA. 
Men zou dit de 'socialistisch-liberale' be
nadering kunnen noemen. Kalma prijst het 
1ndividualisme en noemt de sociaal-demo
cratie niet anders dan 'georganiseerd libe
ralisme'. De kritiek op de schaduwzijden 
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van de individualisering en de roep om 
nieuwe sociale verbanden vindt hij getui
gen van '(neo)socialistisch sentiment'. Hij 
noemt de kritiek van christen-socialisten in 
de PvdA vergelijkbaar met de neo-conser
vatieve cultuurkritiek die hij ook bij CDA 
aantreft. En dat is in de PvdA beslist geen 
compliment. 

Tenslotte is er ook een 'stroming' in de 
PvdA die de sociaal-democratie ziet als 
'belangenpartij'. Het tweede-kamerlid De 
Pree vindt de essentie van PvdA-politiek 
gelegen in de behartiging van belangen 
van bepaalde groepen 'en niet in een 
ethisch beginsel, want dat lijkt me drijf
zand'. Volgens hem is het gevaar aanwe
zig dat zo'n 'ethisch reveil' blijft steken in 
mooie woorden. In tegenstelling tot de 
gelnterviewde christenen gaat hij dus niet 
uit van een directe relatie tussen zijn poli
tieke keuze en christelijke waarden en nor
men. Het huidige PvdA-beginselprogram 
is doortrokken van het denken in 'belan
gen' en 'belangengroepen'. 

Harmonie 
De ethisch-normatieve benadering van de 
sociaal-democratie blijkt ook op het terrein 
van de politieke cultuur van toepassing te 
zijn. Niet aileen de politieke doeleinden, 
maar ook de wijze waarop die doeleinden 
bereikt dienen te worden, moeten voldoen 
aan de voor hen van belang zijnde waar
den en normen. 

Die waarden worden concreet ge
noemd: samenwerking, harmonie en dia
loog worden in de politieke cultuur van de 
PvdA node gemist. De polarisatie-strate
gie (tot begin jaren tachtig de PvdA-strate
gie) wordt unaniem afgewezen, onder 
meer omdat het andersdenkenden en 
mede-christenen in andere partij onnodig 
van de sociaal-democratie vervreemdt. 
Ook vinden de PvdA-christenen dat er bij 
partijgenoten onvoldoende aandacht is 
voor waarden als plicht (tegenover recht), 
dienstbaarheid (tegenover weerbaarheid) 
en tevredenheid (tegenover het alsmaar 
meer krijgen). 
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Uit de opmerkingen van de gelnterview
den valt ook op te merken dat zij bij de be
sluitvorming in de partij een zekere bezin
ning over politieke onderwerpen erg mis
ten. Ook dit heeft te maken met de ethisch
normatieve benadering. Als men immers 
uitgaat van de veronderstelling dat bij po
litiek de verwezenlijking van waarden en 
normen voorop staat, zullen bij de besluit
vorming die waarden en normen richting
gevend moeten zijn. Om de besluiten 
daaraan te toetsen en om consequenties 
van beleid die van invloed zijn op bepaal
de waarden te kunnen achterhalen, is be
zinning en discussie vooraf onmisbaar. 

Opvallend is dat, ondanks deze stevige 
kritiek over de partijcultuur, door de mees
ten met een zekere berusting, mildheid en 
begrip wordt gesproken. Het weegt blijk
baar niet zo zwaar dat de loyaliteit aan de 
PvdA hieronder sterk te lijden heeft. Poli
tiek wordt als middel beschouwd, dat bo
vendien 'gebrekkig mensenwerk is'. Van
daar de afkeer van absolute standpunten 
en de afwijzing van de gedachte dat so
cialisme een levensovertuiging kan zijn. 
Gezelligheid en vriendschap lijken zij niet 
bij de PvdA te zoeken. En zeker niet te vin
den. 

De keerzijde is wei dat zij zich kunnen 
voorstellen dat het beeld dat men van de 
partijcultuur krijgt, personen buiten de par
tij nogal eens afschrikt. Verscheidenen ge
ven toe dat protestanten en katholieken 
erg gevoelig zijn voor de sfeer in een partij. 
Een gebrek aan de vertrouwde 'nestgeur' 
zou dan ook wei eens de reden van aarze
lende christenen voor de huiver voor de 
PvdA kunnen zijn. Bij de Doorbraak was 
datal een groat probleem. Men moest er
toe worden gebracht de eigen groep te 
verlaten. Men was daarom eerder 'uitbre
ker' dan 'doorbreker'. Maar toen had men 
meer oog voor deze gevoeligheden. 

Moeite met geloof 
Oat brengt ons bij de laatste conclusie uit 
het onderzoek: de houding binnen de 
PvdA ten opzichte van geloof en kerk. Het 
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lijkt dat de PvdA moeite heeft met het ge
stalte geven aan het levensbeschouwelijk 
pluriforme karakter van de partij. Leden 

In de gewesten en 
afdelingen van de PvdA 
is de aandacht voor 
levensbeschouwing klein 

die in de politieke praktijk een relatie willen 
leggen tussen hun geloof en het politiek 
handelen ontmoeten niet aileen bepaalde 
weerstanden, maar hebben ook weinig 
mogelijkheden om met levensbeschouwe
lijke achtergronden bezig te zijn 

Offlcieel worden er door de partijtop 
nooit belemmeringen opgeworpen, maar 
in de praktijk blijkt het allemaal wat moei
zamer te gaan met geloven in de PvdA. Bij 
bepaalde delen van de partij (veei traditio
nee! niet-gelovigen en ex-kerkelijken) en 
dan vooral in gewesten en afdelingen in de 
PvdA is de aandacht voor levensbeschou
wing gering. Men treft er vaak een anti
godsdienstig of anti-kerkelijk klimaat aan. 

Christelijke leden hebben daar zelf wei
nig aan kunnen veranderen. Enerzijds juist 
vanwege het klimaat, maar ook omdat 
christenen er nooit hard aan gewerkt heb
ben om dat te veranderen. Oat komt omdat 
ze een aanzienlijke minderheid in de partij 
zijn, maar ook omdat ze aarzelingen heb
ben om levensbeschouwelijke vragen aan 
de orde te stellen. Factoren als het verle
den van de kerk en de angst om als chris
ten te pretentieus over te komen, lijken 
daarmee te maken te hebben. Het heeft 
iets van een vicieuze cirkel vanwege het 
gebrek aan openheid voor levensovertui-
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ging in de partij stelt men dit probleem niet 
aan de orde en omdat men dat niet of nau
welijks doet, verandert het klimaat in de 
PvdA ook niet. Zeker als veel christelijke 
leden het op afdelingsvergaderingen Iaten 
afweten (juist vanwege de sfeer), wat nog
al eens het geval is. 

Voor degenen die zich wei met bezin
ning willen bezighouden, zijn er wei enkele 
organen. Maar ze zijn bestemd voor of een 
select gezelschap (zoals de kerkelijke elite 
in het Trefpunt), of slechts voor een speci
fieke groep christenen (Barthianen in de 
Protestantse Werkgemeenschap en vrij
zinnigen in de AG). Christenen uit de zo
genaamde midden-orthodoxe hoek kun
nen op het gebied van levensbeschouwe
liJke bezinning nergens aan hun trekken 
komen. Maar het lijkt er ook op dat veel 
christenen zich er ook niet echt druk over 
maken. Aileen de AG der Woodbrookers 
willen zich uitgesproken profileren in het 
politieke vernieuwingsdebat als religieus
socialisten. 

Aantrekkelijkheid PvdA 
De ge1nterviewde christelijke leden van de 
Partij van de Arbeid hebben openhartig 
over ervaringen in hun partij verteld. Het 
blijkt dat ze kritische leden zijn, maar ook 
erg loyaal Het tweede-kamerlid Stoffelen 
zegt het misschien het kernachtigst: 'De 
PvdA is een verrukkelijke klerepartij' 

De kritisch-loyale PvdA-christenen we
ten daarnaast drommels goed dat vooral 
de partijcultuur en de houding van de 
PvdA ten opzichte van het christelijk geloof 
voor aarzelende buitenstaanders behoor
lijke drempels zijn om toe te treden. Zelfs in 
het stemhokje weerhoudt dat kiezers ervan 
hun stem aan de PvdA te geven. 

Zo blijkt uit een politicologisch onder
zoek naar het stemgedrag dat een vrij 
hoog percentage personen die politiek-in
houdelijk op de PvdA-Iijn zaten, toch voor 
het CDA kozen. 2 Vergeleken met andere 
politieke voorkeuren was dit de grootste 
afwijking. Er zijn blijkbaar ook andere fac
toren dan de standpunten die een rol spe-
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len. Vaak wordt daarbij verwezen naar 
mensen die per definitie altijd op een partij 
met een 'C' in de naam stemmen, los van 
politieke afwegingen. Voor bepaalde groe
pen kiezers zal dat zeker gelden. Maar 
voor anderen zullen zaken als partijcultuur 
en (vermeende) anti-christelijkheid de af
weging wei degelijk be"i"nvloeden Er zullen 
kiezers zijn die niet zozeer door het CDA 
aangetrokken worden, maar door de PvdA 
worden afgestoten. Ook de ge"i"nterview
den geven dat toe. 'De linkervleugel van 
het CDA wordt geen lid van de PvdA om
dat men wordt afgeschrikt door de anti
godsdienstigheid in de PvdA', aldus De 
Lange. 

Natuurlijk zullen daarbij ook vaak voor
oordelen en gehechtheid aan het 'eigen 
nest' meespelen. Toch moet het voor de 
PvdA-top een zorg zijn dat ze op die ma
nier een potentiele groep kiezers (en le
den) buiten de deur houdt. Wellicht dat de 
commissie-Van Kemenade ook dit aspect 
in haar studie kan meenemen. 

Maar ook het CDA moet niet onder
schatten hoeveel progressieve christenen 
'noodgedwongen' op het CDA blijven 
stemmen. Terwijl de aandacht bij de ver
kiezingen tegenwoordig vooral gericht is 
op het winnen van de stem van niet-gelovi
gen (de 'omgekeerde doorbraak'), wordt 
wei eens vergeten dat deze 'kritische' 
groep kiezers er ook nog is. Hun stem zou 
letterlijk wat meer de aandacht van de par
tijtop kunnen gebruiken, want wellicht dat 
zij ooit op een bepaald moment toch afha
ken als het hen politiek-inhoudelijk echt te 
bar in het CDA wordt. En als de PvdA qua 
klimaat wint aan aantrekkelijkheid. 

lnbreng christenen in PvdA 
In de· PvdA spelen christenen en hun 

2 Een onderzoek van J.J. van Cu1lenburg e.a. Kiezers en 
issue over polltiek-inhoudelijke afweging 1n Acta Pol1-
t1ca Meppel 1980. biz. 309. Het bleek dat 14.3 procent 
van de kiezers. waarvan de onderzoekers voorspelden 
dat ZIJ op de PvdA zouden stemmen. dat in werkelijk
heid doden op het CDA In absolute en 1n relat1eve zin 
de grootste foutencategorie 
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ethisch-normatieve benadering een margi
nale rol. Maar afgezien van een zeer ge
motiveerde beweging als de AG der 
Woodbrookers, maken zij zich er zelf ook 
niet druk om. Toch is dat vreemd, juist om
dat zij in het vernieuwingsdebat een ge
heel eigen en zinnige inbreng kunnen heb
ben. De ethisch-normatieve benadering 
lijkt na het definitieve einde van de invloed 
van Nieuw Links in de partij, minder tegen 
een muur van onbegrip op te lopen dan 
enkele jaren geleden. Bovendien kunnen 
zij op die manier de dreigende invloed van 
Nieuw Flinks wat temperen. En de katho
liek Wbltgens kan in zijn benadering van 
plicht, soberheid en rechtvaardigheid best 
een steuntje in de rug gebruiken. 

Niemand minder dan wijlen oud-premier 
Den Uyl riep in 1978 al op 'dat een ethisch 
reveil, waar niet aan te ontkomen valt, en 
dat alles te maken heeft met gewetensvol 
maatschappelijk en politiek handelen, dat 
dat ethisch reveil in de Partij van de Arbeid 
door de inbreng van christenen handen en 
voeten moet krijgen'. En tien jaar later -
wanneer dat blijkbaar nog niet gebeurd is 
- zegt P Scheffer van de Wiardi Beckman 
Stichting de inbreng van PvdA-christenen 
te missen. 'Wat me opvalt is de grote be
hoefte aan assimilatie onder mensen van 
christelijke huize in de PvdA Ze willen 
overal op aangesproken worden, behalve 
op hun religieuze achtergrond. Die be
hoefte is wei begrijpelijk, maar niet erg pro
duktief. Want slechts in de mate dat de 
PvdA deze erfenis van christelijk ge"lnspi
reerd engagement waardeert en de dra
gers van deze traditie hun eigen specifie
ke rol meer waarderen, kan binnen de 
PvdA een werkelijke interesse in het reli
gieuze Ieven in Nederland en meer in het 
bijzonder in het CDA ontstaan'. 

Mening over CDA 
Oat brengt me op het laatste punt: de hou
ding van christenen in de PvdA ten opzich
te van het CDA Hoewel ze met hun 
ethisch-normatieve benadering dichter biJ 
de politieke benadering van het CDA 
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staan dan enig andere groep in de PvdA, 
hoeft men zich over de genegenheid tot de 
christen-democratie geen illusies te rna
ken. 

Een aantal ziet het CDA als een gege
ven waar je als PvdA nu eenmaal zaken 
mee moet doen; anderen hebben een dui
delijke afkeer van het CDA Opvallend is 
dat in de eerste groep voornamelijk perso
nen zitten die wat verder afstaan van de 
dagelijkse politiek en in verbanden actief 
zijn die zich bezig houden met de relatie 
tussen het geloof en de sociaal-democra
tie. De anderen bestaan uit eerste- en 
tweede-kamerleden, die vriJwel dagelijks 
met christen-democraten te maken heb
ben. Aangetekend moet wei worden dat 
ten tijde van het onderzoek de huidige 
coalitie zelfs nog niet in zicht was. Zo zegt 
ds. Spijkerboer het altijd stom te hebben 
gevonden om 'de mensen met wie Je moet 
samenwerken te gaan vernederen'. Maar 
ook degenen die het CDA niet helemaal af
schrijven, geven wei aan dater enorme re
sentimenten in de PvdA tegenover het 
CDA Ieven. Het kamerlid Stoffelen geeft 
daar zelf voorbeelden van. Volgens hem is 
het tekenend dater in de CDA-fractie geen 
enkele priester of dominee zit en in de 
PvdA-fractie wei. 'Persoonlijk vind ik dat 
mensen met maar een greintje christelijke 
inspiratie in hun lijf niet daar horen, maar 
bij ons'. Stoffelen meent dat 'het CDA ai
leen maar ge"lnteresseerd is in macht, 
macht..., dan een hele tijd niets, dan weer 
macht en nog in iets anders'. 

Het is duidelijk dat voor een beter kli
maat tussen PvdA en CDA, waar ook tij
dens deze coalitie niet echt belangstelling 
voor is, de beroepspolitici niet echt de 
aangewezen personen zijn. Voor het de
mocratisch gehalte van ons systeem zou 
het goed zijn als 2/3 deel van het electo
raat nu eens echt 'on speaking terms' met 
elkaar zouden komen. Want onderhuids 
sluimert er nog heel wat. Tussen christe
nen en sociaal-democratie zal altijd een 
zekere spanning blijven bestaan. Maar het 
is toch jammer dat een historicus, in dit ge-
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val 0 Bosscher, veertig jaar na de Door
braak, nog steeds moet schrijven: Wie 
links is en gelovig, en niet tot een politieke 
splinter wil behoren, kan anno 1986 heel 
goed bij de PvdA terecht, maar moet dan 
wei de nodige onverschilligheid of zelfs 
argwaan voor lief nemen. Oaar moge niets 
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aan te doen zijn, helemaal eerlijk tegen
over de geschiedenis is het niet'. 
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Boekbesprek1ng 

Drs. C.J. Klop 

'Hij sprak niet zoveel 
over zijn geloof, hij 
handelde ernaar' 

Mackay begeerde het ministerschap 
niet. H1j handelde uit verantwoordelljk
heidsbesef. Een bespreking van 
Th.BFM. Brinkel, J de Brwjh, A Post
ma (red) 'Het kabinet Mackay, opste/
len over de eerste christelijke coalitie 
(1888-1891)', Arbor Baarn, 1990 (267 
pag.), f 29,50. 

Historici verwijten ons, niet-historici, dik
wijls dat wij zo weinig van de geschiedenis 
weten en er dus ook niet van leren. Wij zou
den aldus veel fouten maken. die onze 
voorgangers ook al gemaakt hebben. 
Niets werkt in Nederland zo effectief als 
een zeker schuldbesef. Historici mogen 
daarom rekenen op een grotere belang
stelling voor hun werk. Oat verplicht hen 
evenwel ertoe ons duidelijk te maken wat 
wij dan wei van het verleden kunnen leren. 
Als zij daarin niet slagen zal het verwijt ver
moedelijk als een boemerang naar henzelf 
terugkeren. 

In christen-democratische kring wordt 
sinds 1980 stelselmatig aandacht aan het 
verleden besteed door het Historisch Co
mite Christen-Democratie. Het Comite, on
der voorzitterschap van mr. O.WA baron 
van Verschuer, heeft inmiddels een aantal 
activiteiten ontplooid. Achtereenvolgens 
zijn Gerbrandy, Ruys de Beerenbrouck en 
Hoedemaker herdacht door het uitgeven 
van boeken en het organiseren van ten-
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toonstellingen. Daarnaast zijn door ande
ren nog herdenkingen van Schaepman, 
Lohman en Groen van Prinsterer georgani
seerd, zodat er per saldo een aardig fonds 
begin! te groeien. 

In november 1990 presenteerde het His
torisch Comite samen met het Historisch 
Documentatiecentrum voor het Neder
lands Protestantisme ( 1800-heden) van de 
Vrije Universiteit te Amsterdam een terug
blik op het eerste christeliJke coalitiekabi
net. Het kabinet-Mackay, bestaande uit 
katholieken, anti-revolutionairen en twee 
conservatieven, regeerde van 1888 tot 
1891, nu honderd jaar geleden, op basis 
van een door katholieken en nog onge
deelde anti-revolutionairen gevormde 
meerderheid in de Tweede Kamer. In de 
Eerste Kamer, die nog de oude verhoudin
gen weerspiegelde, moest het opboksen 
tegen een liberaal-conservatieve meerder
heid, die in 1890 minister Keuchenius van 
Kolonien ten val bracht. 

De presentatie van het boek wees uit dat 
er voor deze activiteiten grote belangstel
ling bestaat. De organisatie moest zelfs 
uitwijken naar de Gotische Zaal van de 
Raad van State. Het ge·i'nteresseerde pu
bliek, weer eens van een geheel andere 
samenstelling dan men op partij-bijeen-

Drs. C J. Klop (1947) 1s plaatsvervangend directeur van 
het WetenschappeliJk lnst1tuut voor het CDA 
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komsten gewend is, kreeg enkele boeien
de inleidingen voorgeschoteld die de be
langstelling voor de historie aileen maar 
kunnen hebben aangewakkerd. Moest 
Keuchenius nu aftreden omdat hij zo'n 
ongemakkelijk karakter had, zoals inleider 
mr. WF de Gaay Fortman stelde, of kwam 
het doordat hij tezeer zijn christelijke ge
loofsopvattingen etaleerde, zo vroeg pre
mier Lubbers zich af. Oat is een interes
sante vraag nu het CDA op partijbijeen
komsten en in de eigen media opmerkelijk 
veel aandacht aan de christelijke grand
slag besteedt, terwijl de minister-president 
daar in de Kamer, bijvoorbeeld bij de re
geringsverklaring, van de coalitiepartner 
geen ruimte voor kreeg. 

De bundel wordt geopend met twee artike
len over de omstandigheden waarin het 
kabinet optrad prof. dr. G. van Roon be
spreekt de invloed van de economische, 
godsdienstige en politieke conjunctuur, 
terwijl drs. Th.BFM Brinkel verhaalt over 
de partiJ-politieke omstandigheden. 

De beleidsdaden van het kabinet-Mac
kay zijn stelselmatig beschreven aan de 
hand van het driepunten-regeerakkoord 
dat het zelf opgesteld had. Prof. mr. dr. A. 
Postma behandelt de door het kabinet
Mackay gerealiseerde gelijke behandeling 
van het bijzonder onderwijs. Prof. dr. 
E.J.J.M. Kimman schrijft over de Arbeids
wet die de positie van kinderen en vrou
wen in de fabrieken verbeterde. Drs. R. 
Kuiper zet de defensiepolitiek uiteen, 
waarbij de afschaffing van het rempla({an
tenstelsel voorop stond. Andere auteurs 
behandelen personen die in en buiten het 
kabinet-Mackay een centrale rol speelden. 
Om te beginnen schrijft dr. G. Puchinger 
over Mackay zelf; prof. dr. G.J. Schutte 
schrijft over minister Keuchenius; dr. J. de 
Bruijn behande!t Lohman, die het kabinet 
als voorzitter van de antirevolutionaire ka
merclub steunde en na de val van Keuche
nius als minister van Binnenlandse Zaken 
optrad. Het boek sluit af met een nabe
schouwing van prof. dr. D.Th. Kuiper, die 
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de vraag behandelt in hoeverre het kabi
net-Mackay als voorloper van de twintigste 
eeuwse christen-democratie mag worden 
beschouwd. 

Hooggespannen verwachtingen 
Het kabinet-Mackay moest voorzichtig 
opereren, schrijven verschillende auteurs. 
Voor het eerst, na een lange periode van li
berale en conservatieve kabinetten, trad 
een christelijk kabinet op. De verwachtin
gen in eigen kring waren hooggespannen, 
de scepsis bij de buitenwacht navenant. 
De ambtenaren hadden een dergelijke 
wisseling van de wacht nog niet meege
maakt. De parallel met de nieuwe, vaak 
christen-democratische regeringen in Mid
den Europa dringt zich onwillekeurig op. 

Het optreden van het 
kabinet-Mackay is 
vergelijkbaar met dat van 
de nieuwe regeringen in 
Midden Europa. 

Het boek gaat op die parallel niet expliciet 
in, dat mocht op zo korte termijn ook niet 
worden verwacht, al heeft de bijdrage van 
Brinkel wei de titel 'De Haagse lente'. Tij
dens de presentatie beschreef mr. W.F. de 
Gaay Fortman zowel de vragen die Loh
man zich stelde inzake de ambtelijke loya
liteit, als het antwoord: de Nederlandse 
departernenten bleken niet dwars te gaan 
liggen tegen een regering met andere po
litieke opvattingen, dan welke tot dan toe 
lange tijd gegolden hadden. Een soortge
lijk geluid gaven de Hongaarse en Tsjechi
sche ministers Surjan en Miklosko in 
Noordwijkerhout tijdens het seminar ter 
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gelegenheid van het tienjarig bestaan van 
het CDA en het Wetenschappelijk lnstituut 
voor het CDA. De wijsheid van de ministers 
in kwestie speelt daarbij een grote rol. De 
bundel maakt duidelijk dat dat voor Mac
kay zelf zeker gegolden heeft, 66k in de 
verhouding met de beide Kamers. 

In hoeverre is Keuchenius dan loch door 
zijn christelijke opvattingen ten val geko
men, zoals Lubbers zich afvroeg? Het ant
woord is te lezen in de bijdrage van Schut
te. Hij refereert aan een aantal factoren: 
Keuchenius hield inderdaad stevig vast 
aan zijn principiele opvattingen. Aan de 
motie-Keuchenius uit 1866 danken wij de 
uiterst belangrijke staatsrechtelijke regel 
dat kabinetten het vertrouwen van de Ka
mermeerderheid behoeven. Curieus is ziJn 
tegenstem tegen het regentschap van 
Emma, omdat zij trouw aan haar dochter 
moest zweren; dat stond haaks op zijn 
principiele visie op het ouderschap. Boei
end is het om te lezen hoezeer de enige 
socialist in de Kamer, Domela Nieuwen
huis, zich tot Keuchenius aangetrokken 
voelde. Beiden waren tegenstanders van 
het halen van winst uit de kolonien en bei
den namen geen blad voor de mond. Deze 
eigenschap kwam en komt echter wei va
ker voor, Gerbrandy kon ook zo optreden, 
zij maakt de politiek aileen maar boeien
der. Een tweede factor die Schutte noemt 
is de gevorderde leeftijd en de gezond
heidstoestand van de minister, er kwam 
daardoor minder uit zijn handen dan ook 
het eigen kamp verwacht had. Kuyper kri
tiseerde hem daarom in De Standaard. 
Ook de verhouding met de ambtenaren 
was gespannen. De ethische politiek ten 
opzichte van lndie, die de minister voor
stond, betekende een enorme omwente
ling. Zo een fundamentele verandering 
kwam echter ook op andere departemen
ten voor, bijvoorbeeld de mogelijkheid tot 
subsidiering van het bijzonder onderwijs, 
welke uiteindelijk loch door de liberaal
conservatieve meerderheid in de Eerste 
Kamer is geloodst. 

Schutte legt mijns inziens de vinger bij 
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de zere plek als hij op pagina 216 van de 
bundel schrijft dat Keuchenius' streven 
'om ook de waarheid te brengen tot de in 
het heidendom verzonken natien der oude 
en der nieuwe wereld' hem brachten 'tot 
activering van kerk en zending, verster
king van de positie der inheemse christe
nen en beklemtoning van het christelijk ka
rakter van de Nederlandse natie en dus 
van het koloniaal opperbestuur'. En dan 
komt het: 'Keuchenius' intenties gingen 
daarbij verder dan aileen gelijkberechti
ging, emancipatie en opkomen voor de 
zwakken.' lnderdaad schreef de minister 
brieven aan kerken en christelijke organi
saties, waarin hij hen tot grotere activiteit 
aanspoorde. Met andere woorden: 
Keuchenius bevorderde als minister een
zijdig de protestants-christelijke gods
dienst in lndie en doorbrak daarmee de 
scheiding van kerk en staat. Oat hij dat 
deed in het Nederland van 1890, waarin 
de koloniale kapitalistische belangen ge
diend waren met zo min mogelijk onrust in 
lndie (Multatulil), laat staan een islamiti
sche reactie op de zendingsdrang van de 
minister, kostte hem zijn ambt. Zie ik het 
goed dan was niet Keuchenius' uitkomen 
voor zijn christelijk geloof doorslaggevend 
voor zijn gedwongen aftreden, dat werd 
door de liberale opponenten (die zelf ook 
christelijk waren) best aanvaard (vgl. pagi
na 76), maar zijn overtreden van een, ook 
door de eigen partijgenoten onderschre
ven staatkundig principe. 

Les 
Welke les kunnen wij, twintigste eeuwse 
christen-democraten, leren uit deze ge
beurtenis? In onze tijd groeit de drang om, 
tegen de secularisatie en de moderne bij
geloven in, de betekenis van de gods
dienst voor de Nederlandse samenleving 
van overheidswege te bevorderen. Zie bij
voorbeeld het groepsgesprek over het al
gemeen cultuurbeleid in het januarinum
mer van dit blad. Ook word! van christen
democraten gevraagd meer voor hun ge
loof uit te komen. 
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De les van Keuchenius kan zijn dat, als 
men dat wil, het overheidsoptreden altijd 
aile levensbeschouwingen geliJk moet be
handelen. De zinsnede in het Program van 
Uitgangspunten, die luidt dat de overheid 
geen bepaalde opvattingen dwingend als 
norm mag opleggen voor het culturele en 
maatschappelijk Ieven, kan beschouwd 
worden als de neerslag van een histori
sche les. Op de tweede plaats mag deer
varing van Keuchenius niet gebruikt wor
den als een argument tegen het door poli
tici in de Kamers uitkomen voor hun ge
loofsovertuiging. lntegendeel, het was in 

Het was in brede kring 
aanvaard in de Kamers 
voor het geloof uit te 
komen 

die tijd niet ongebruikelijk en werd in brede 
kring aanvaard. Oat doet weldadig aan in 
een tijd waarin de christen-democratie te 
maken heeft met benauwd gemillimeter 
terzake van de zijde van de coalitiepart
ner. 

De Mackay-bundel is het lezen waard 
voor wie zich wil spiegelen aan de historie. 
Hij prikkelt tot nadenken en tot kritiek, bij
voorbeeld waar Van Roon een relatie legt 
tussen economische conjunctuur en chris
telijke partijvorming, inclusief de CDA-fu
sie. Kuiper noemt die hypothese terecht 
een sleutel tot de verklaring. De Utrechtse 
hoogleraar Righart laat geen gelegenheid 
voorbijgaan om machtsbelustheid van 'de 
confessionelen' als de sleutel aan te wij
zen. Zou het ook gewoon de wens kunnen 
zijn geweest om als christen verantwoor-
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delijkheid voor de politiek te willen aan
vaarden vanuit een christelijke politieke 
overtuiging'7 Oat motief was bij Mackay 
zelf krachtig aanwezig Hij begeerde noch 
het Kamerlidmaatschap, noch het forma
teurschap, maar deed het uit verantwoor
delijkheidsbesef 'Hij sprak niet zoveel 
over zijn geloof, hij handelde ernaar', wa
ren de behartigenswaardige slotwoorden 
van de toespraak van mr. WF de Gaay 
Fortman. Die indruk komt ook uit het boek 
naar voren. Mackay was een indrukwek
kend politicus. 

Jammer is het daarom dat er over zijn 
persoon in vergelijking tot anderen vrijwel 
geen biografische gegevens ziJn opgeno
men. Wil Puchinger die voor een ander 
doel bewaren'? Gelukkig verwijst hij wei 
naar de bijdrage van De Gaay Fortman in 
'Personen en momenten uit de geschiede
nis van de ARP' (Franeker, 1980). Ook de 
personalia van de auteurs en gegevens 
over de beide organiserende instanties 
ontbreken overigens in het boek. Het is 
wenselijk dat de publikaties van het Histo
risch Comite in een vaste reeks worden on
dergebracht, in plaats van in verspreide 
uitgaven. Oat vergroot de toegankelijk
heid, ook voor vergelijkende studie. En als 
ik mij nog een opmerking mag veroorlo
ven het zou interessant zijn geweest om 
het oordeel van de pater Jezu"iet Kimman, 
met zijn lndonesische ervaring, over 
Keuchenius te vernemen. Laatstgenoem
de is immers minister geworden omdat 
Lohman meende dat 'wij de Oost niet nog 
meer in handen van Rome kunnen spelen, 
dan reeds nu geschiedt' (p. 191 )I 

De bescheidenheid van deze kritische 
kanttekeningen mogen er blijk van zijn dat 
het Historisch Comite Christen-Democratie 
met de herdenking van het kabinet-Mac
kay weer een goede gelegenheid heeft 
geschapen om het verleden toegankelijk 
te maken en er onze lessen uit te ieren. Het 
boek is van harte aanbevolen. 
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Dr. H. van Spanning 

Omvangrijke studie 
naar het Kabinet
Beel 

M.D. Bogaarts, 'De periode van het Ka
binet-Beel (3 ju/i 1946-7 augustus 1948)' 
is een uiterst omvangrijke studie gewor
den. De vraag is of daarmee in brede 
kring belangstel!ing kan worden gewekt 
voor de na-oor!ogse parlementaire ge
schiedenis. De studie bestaat uit drie 
de/en, omvat 2303 pagina 's. Uitgeverij 
SOU Den Haag, prijs f 175, -. 

'De periode van het Kabinet-Beel (3 juli 
1946-7 augustus 1948) vormt het onder
werp van een imposante studie waarop de 
historicus M.D. Bogaarts een jaar geleden 
aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen 
promoveerde. 

De auteur presenteerde bij die gelegen
heid drie delen van in totaal ruim 2300 pa
gina's. Een vierde deel waarin onder ande
re de lndonesische kwestie aan de orde zal 
komen was nog niet gereed. Dit vormt ook 
de aanleiding dat we aanvankelijk met een 
recensie wilden wachten tot dit werk vol
tooid zou zijn. Bij navraag bleek dat deel IV 
niet binnen afzienbare tijd zal verschijnen. 
De reeds gepubliceerde delen rechtvaar
digen echter zeker een beschouwing. 

Een promotie op een zo omvangrijke 
studie als de onderhavige is in de eerste 
plaats een gelukwens waard aan de pro
movendus. Hij heeft enorm veel arbeid 
verzet. 'De periode van het Kabinet-Beel' 
verscheen als tweede deel in de serie 'Par-
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lementaire geschiedenis van Nederland 
na 1945'. Het eerste deel over het Kabinet
Schermerhorn-Drees ( 1945-1946) ver
scheen in 1977. 

Deze lange interval tussen deze beide 
publikaties en enkele mededelingen in het 
voorwoord van Boogaarts' studie over de 
ontstaansgeschiedenis van dit boek roe
pen voor buitenstaanders enkele vragen 
op met betrekking tot de gevolgde werk
wijze die we bij wijze van algernene inlei
ding naar voren willen brengen. 

Werkwijze 
Blijkens het Voorwoord was vooral het on
derzoek aanvankelijk op te veel materiaal 
gericht. Vooral het bestuderen van de no
tulen van de ministerraad en de diverse 
perscornmentaren heeft veel tijd gevraagd 
en had relatief weinig rendernent. Uit de in
houd van 'Het Kabinet-Beel' blijkt dat deze 
ervaring in de aanpak is verwerkt. In ver
gelijking met 'Het Kabinet-Schermerhorn' 
is een veel selectiever gebruik gernaakt 
van persreacties. De concentratie op de 
Handelingen heeft echter niet kunnen 
voorkomen dat vaak een te gedetailleerde 
benadering van de onderwerpen wordt 
gegeven. 

Dit roept de vraag op of de publikatie 

Dr. H. van Spanning (1940) is bele1dsmedewerker CDA
tweede-kamerfractie 
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van de nog komende delen in deze serie 
over de parlementaire geschiedenis na 
1945 werkelijk sneller zal verlopen dan tot 
nu toe het geval is geweest. 

Dit klemt temeer als we bedenken dat 
de beschrijving van de twee jaar dat het 
Kabinet-Beel aan het bewind was, wordt 
vastgelegd in vier forse delen. Uitgaande 
van de tweede-kamerverkiezingen zal- bij 
ongewijzigd beleid - het aantal delen per 
kabinetsperiode vermoedelijk nog toene
men. De voor dit project verantwoordelijke 
instanties en de auteurs dreigen een race 
te lopen tegen de klok waarbij ze steeds 
meer op achterstand komen. 

Bovendien rijst de vraag of zij op basis 
van de huidige opzet er in zullen slagen in 
brede kring belangstelling voor zulke ge
detailleerde en omvangrijke studies te 
trekken. Het gevaar bestaat dat zo een 
werk over de na-oorlogse parlementaire 
geschiedenis wordt opgebouwd dater in
drukwekkend uitziet maar dat slechts door 
een handjevol specialisten wordt geraad
pleegd. 

Het verdient ons inziens aanbeveling 
om bij de nog komende delen een sterkere 
concentratie op hoofdlijnen na te streven. 
Desgewenst kan men daarnaast afzonder
lijke bronnenpublikaties uitgeven. De eer
der verschenen publikatie van de aanteke
ningen van Beel, Drees en Romme en Van 
der Goes van Naters over de Kabinetsfor
matie van 1948 vormt in dit opzicht een in
spirerend voorbeeld.* Bovendien kan op 
deze wijze de tijd die ligt tussen de ver
schijningsdatum van de hoofdwerken over 
de diverse kabinetten met aanvullende pu
blikaties worden overbrugd. 

Ook lijkt het verstandig voor de komen
de studies meerdere auteurs aan te trek
ken die elk een deelterrein voor hun reke
ning kunnen nemen. Aan het thans ver
schenen deel heeft mr. C.M.J. Ruijters in 
het bijzonder op het terrein van de sociaal
economische politiek medewerking ver
leend. Toch is wei een zware wissel op Bo
gaarts getrokken. Zijn werk verdient des te 
meer waardering. Dit neemt niet weg dat 
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men vraagtekens kan plaatsen bij een 
aantal onderdelen. 

Partijpolitieke aspecten 
Dit betreft in de eerste plaats de partijpoli
tieke ontwikkeling in de periode 1946-
1948. Dit element komt verbrokkeld aan de 
orde. De oorzaak hiervan ligt vermoedelijk 
in de strakke departementsgewijze op
bouw van deze studie. De rol van de lndo
nesische kwestie op de partijpolitieke 
scheidslijnen is - door het nog ontbreken 
van deel IV- noodgedwongen vaag. Maar 
ook de betekenis van de Doorbraak-dis
cussie is te fragmentarisch. Wellicht is dit 
op te vangen in een samenvatting over de 
hele periode voorafgaand aan de beschrij
ving van de formatie van 1948. Het is wen
selijk ook iets meer partijpolitieke stelling
names te bezien op basis van uitspraken 
van partijcongressen en partijraden. Wij 
hopen tevens dat in de komende delen de 
achtergrond en de fundering van de door 
Romme nagestreefde brede-basispolitiek 
meer aandacht zullen krijgen. 

Sprekend over de partijpolitieke ontwik
keling willen we ook aandacht vragen voor 
Bogaarts' beoordeling van het anti-com
munisme in de beschreven periode. Bo
gaarts meent dat in Nederland een men
geling van wezenlijke afkeer van het com
munisme, partijpolitiek en angst bij niet
communistische politieke groeperingen 
een rol heeft gespeeld in de plotselinge 
haast het communisme daadwerkelijk te 
bestrijden, toen in 1948 in Tsjechoslowa
kije de totale machtsuitoefening van de 
communisten een feit was geworden, en 
de CPN deze machtsgreep met nadruk 
verdedigde. Mijns inziens onderschat Bo
gaarts de indruk die de omwenteling in 
Tsjechoslowakije maakte op de tijdgeno
ten. Hij heeft kennelijk enige moeite met de 
scherpe partijpolitieke opstelling van de 
niet-communistische partijen tegenover de 

J.E.C.M. van Oerle. Kabrnetsformatre onder hoogspan
ning, 1948 de formatredagboeken van Beel. Van der 
Goes van Naters en Romme, Amsterdam 1989 
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CPN. Hij onderschat de afschuw die de 
houding van de CPN tegenover de ge
beurtenissen in Tsjechoslowakije bij velen 
teweeg bracht. De niet-communistische 
partijen hebben zich scherp opgesteld 
omdat zij in de CPN- die sinds 1946 in de 
Tweede Kamer 10 van de 100 zetels be
zette- een bron zagen voor sociale onrust 
en een mogelijke ondermijning van de in 
1945 weer herstelde parlementaire demo
cratische regeringsvorm. De auteur heeft 
weinig aandacht voor dit aspect. 

Positie KVP 
Een ander onderwerp met betrekking tot 
de partijpolitiek Het is genoegzaam be
kend dat de KVP in de na-oorlogse parle
mentaire geschiedenis een sleutelrol heeft 
gespeeld. Tegen die achtergrond is het te 

Meer duidelijkheid is nodig 
over de relatie tussen KVP 
en RK-Kerk 

betreuren dat de auteur in zijn beschou
wingen onduidelijkheid laat bestaan over 
de relatie tussen de KVP en de roomska
tholieke Kerk. 

Bogaarts betoogt dat de minister van 
Justitie, mr. J.H. van Maarseveen, in zijn 
barmhartigheidspolitiek ten aanzien van 
de Iichte gevallen onder de politieke delin
quenten de steun van de kerkgenoot
schappen, het roomskatholieke voorop, 
gebruikte maar deze kerkgenootschap
pen tegenover zich vond bij de uitzetting 
van Duitse vreemdelingen Op dit punt is 
de auteur wat ondoorzichtig. Wij hadden 
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graag inzicht gekregen in de besprekin
gen in de ministerraad over de wijze waar
op de bewindsman de kerken inschakelde 
in zijn beleid ten aanzien van de politieke 
delinquenten. 

Bogaarts' visie op de houding van Van 
Maarseveen tegenover de kerken in zijn 
beleid ten opzichte van Duitse vreemdelin
gen roept op z'n minst vragen op. Uit een 
mededeling van Bogaarts elders in dit 
hoofdstuk blijkt namelijk dat kardinaal De 
Jong niet- of onvoldoende - gekend was 
in een namens hem verzonden telegram 
waarin werd geprotesteerd tegen het be
leid van Van Maarseveen tegenover in Ne
derland verblijvende Duitsers. 

Bogaarts spreekt hier op een - zeker 
voor buitenstaanders- versluierende wijze 
over een verblijf van kardinaal DeJong op 
Ameland tijdens een onderhoud van Van 
Maarseveen met het episcopaat waardoor 
de bewindsman onmiddellijk wist hoe de 
vork in de steel zat en het dreigement in 
het telegram niet geloofwaardig meer 
achtte. 

Een ander punt dat in verband met de 
positie van de KVP onze aandacht trok, 
betrof de wijze waarop de auteur ingaat op 
de in 1946 gevoerde discussie over het 
processieverbod. 

Bogaarts wijst er op dat de PvdA-fractie 
bereid was om het processieverbod uit de 
grondwet te halen maar daarbij een kop
peling legde met de bij haar levende wens 
om tot verruiming van de mogelijkheden 
voor crematie te komen. 

De auteur schiet hier tekort door met be
trekking tot deze opstelling van de PvdA 
zich van commentaar te onthouden. Dit 
valt te meer op omdat hij een in 1946 van 
christeiijk-historische zijde voorstelde sug
gestie om tot versoepeling van het proces
sieverbod te komen afdoet als een in wolli
ge termen verpakte traditionele bood
schap. Juist de CHU had van oudsher 
principiele bezwaren tegen opheffing van 
het processieverbod. Bogaarts beoordeelt 
daarom de uitspraak van Tilanus in 1946 
onjuist. En in het verlengde hiervan komt 

Christen Democrat1sche Verkennmgen 2/91 



Boekbespreklng 

hij tot een eenzijdige interpretatie van de 
grondwetsherziening van 1983. Bogaarts 
noemt de regeling die in dat jaar ten aan
zien van het processieverbod in de grand
wet werd getroffen - de facto een op-

Opheffing van het 
processieverbod was 
mogelijk door een 
koerswijziging van de 
CHU 

hefting van het processieverbod - het in
lassen van een oude wens van de rooms
katholieken HiJ gaat er aan voorbiJ dat dit 
mede mogelijk was doordat zich in het 
denken over het processieverbod bij or
thodox Hervormden - met name ziJ die tot 
de CHU behoorden - een belangrijke wij
ziging had voltrokken. En dit was het ge
volg van een betere verstandhouding tus
sen katholieken en protestanten die er toe 
had geleid dat KVP'ers en christelijk-histo
rischen samen met anti-revolutionairen in 
1980 politiek verenigd waren in het CDA. 

Verspreide opmerkingen 
Zoals gezegd bevat deze studie soms ge
detailleerde beschriJvingen op plaatsen 
waar dat niet strikt noodzakelijk is. Een en
kele maal zou echter iets meer informatie 
wenselijk ziJn geweest. 

In het hoofdstuk over de perszuivering 
bijvoorbeeld hadden wij graag iets meer 
vernomen over de motieven die de KVP-af
gevaardigde, dr. L G. Kortenhorst tot zijn 
vaak geemoti"oneerde kritiek op het beleid 
van zijn politiek geestverwant minister Gie
len heeft gebracht. Een nadere analyse 
van de opvattingen binnen de- op dit punt 
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verdeelde - KVP-fractie had hier wellicht 
verhelderend gewerkt. 

In dit kader kan ook de beschouwing 
over de parlementaire enquete naar het 
beleid van de regering in Londen gedu
rende de bezetting worden genoemd. Hier 
gaat de auteur voorbij aan de partijpolitie
ke motieven die mede ten grondslag heb
ben gelegen aan het besluit om uiteindelijk 
de periode van mei tot november 1945 niet 
meer in het onderzoek te betrekken. 

Naast verduidelijking op sommige plaat
sen, zoals in het voorgaande genoemd, 
had bij enkele onderwerpen een verwijzing 
naar de actualiteit- bijvoorbeeld in de no
ten- de waarde van deze studie nog kun
nen verhogen. In dit verband kan gewezen 
worden naar de belangrijke rol van de Eer
ste Kamer bij de besluitvorming tot het 
houden van een parlementaire enquete 
naar het regeringsbeleid in Londen. Een 
aspect dat aan de huidige gedachtenwis
seling over de positie van de Senaat een 
interessante historische dimensie toe
voegt. Een ander voorbeeld vormt het op
treden van de chef van de afdeling Pers 
van het ministerie van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, dr. C. Beekenkamp, 
bij de voorbereiding en de behandeling 
van het wetsvoorstel Noodvoorziening 
perswezen. De discussie over de rol van 
ambtenaren in de paspoortaffaire en de 
voorbereiding van de wet studiefinancie
ring ligt nog vers in het geheugen. Daarom 
was bij de beschrijving van het optreden 
van Beekenkamp in 194 7 op zijn minst een 
opgave van recente literatuur over de pro
blematiek van de ministeriele verantwoor
delijkheid in relatie tot het gedrag van 
ambtenaren op zijn plaats geweest. 

Samenvattend zijn we van oordeel dat 
de serie 'Parlementaire geschiedenis van 
Nederland na 1945' in de toekomst nog 
aan waarde kan winnen door in de be
schrijving van de parlementaire discussies 
te streven naar concentratie op hoofdlij
nen. Daarnaast verdient het aanbeveling 
nader in te gaan op de partijpolitieke ver
houdingen die bepalend zijn geweest voor 
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de parlementaire debatten. In de eerstko
mende de len betreft dit met name de door
braakstrategie van de PvdA en de brede 
basispolitiek van de KVP. 

Soms is het gewenst op onderdelen iets 
meer informatie te verschaffen. Een enkele 
maal kan het verwijzen naar actuele pro
blemen van vergelijkbare signatuur verhel
derend werken. Deze kanttekeningen 
doen vanzelfsprekend niets af aan onze 
grote waardering voor het werk dat Bo
gaarts hier heeft geleverd. Ze zijn bedoeld 
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om bouwstenen te leveren voor het vervolg 
van deze serie. 

De vormgeving is in 'De periode van het 
Kabinet-Beel' nog niet geheel evenwichtig 
maar de rijke inhoud bevat voor belangstel
lende lezers veel waardevolle informatie. 
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Commentaar uit het WetenschappeliJk lnstituut 

Groot-stedelijk besturen 

De tijd dringt. Het is bijna maar! 1991. Tot 
die tijd hebben- zo blijkt uit de regerings
nota 'Bestuur op niveau'- stedelijke gebie
den de gelegenheid om hun discussie 
over de bestuurlijke vernieuwing at te ron
den. Daarna is het kabinet aan zet. Er is 
kennelijk iets mis met het bestuur in stede
lijke gebieden. Die discussie is niet nieuw; 
ze word! in feite al decennia lang gevoerd, 
zonder echte resultaten. 

De knuppel werd pas echt in het be
stuurdershoenderhok gegooid toen de 
Commissie Montijn in 1989 het rapport 
'Grote steden, grote kansen' uitbracht. ZiJ 
stelde voor om vier agglomeratiegemeen
ten in de Randstad in het Ieven te roepen, 
onder opheffing van aile randgemeenten. 
Vooral de Europese eenwording zou geen 
andere keuze Iaten. In de harde concur
rentie binnen stedelijke gebieden moet het 
bestuurlijk gepruts afgelopen zijn. De tijd 
is rijp om knopen door te hakken. 

'Grote steden, grate kansen' vormde het 
begin van een levendige discussie over de 
bestuursorganisatie in grootstedelijke ge
bieden. Het is opvallend hoe sterk de af
gelopen jaren het wei en wee van stedelij
ke gebieden is opgehangen aan bestuur
lijke structuren. Het is in de politiek en in de 
besluitvorming niet ongebruikelijk om op
lossingen te zoeken in nieuwe instrumen
ten, in nieuwe bestuursvormen Loop! 
onze technologische vernieuwing niet vlot 
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genoeg: nieuwe subsidies en een nieuwe 
'kennisverspreidingsi nfrastructuur'. Keert 
de burger zich wat at van het bestuur: hup, 
een referendum. Is het werk van de ge
meenteraad niet herkenbaar zie daar, de 
gekozen burgemeester. Problemen liggen 
vaak dieper en men kan ook in bestuurlijk 
opzicht de plank misslaan als men de op
lossing van die problemen slechts zoekt in 
instrumentalistische of bestuurscentrische 
maatregelen. Met annexatie van randge
meenten en creatie van grate hoeveelhe
den deelgemeenten wint men op zichzelf 
de concurrentie om buitenlandse inves
teerders niet, lost men het probleem van 
de duale ontwikkeling (goede economi
sche en ongunstige sociale ontwikkeling) 
in de grate stad niet open gaat men voor
bij aan eenzijdigheden in het beleid van 
grate steden. 

Grote steden hebben volop kansen, 
maar daarvoor is meer nodig dan een be
stuursorganisatorische blauwdruk. Het 
rapport 'Van de stad en de rand' van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Rege
ringsbeleid en ook het recent gepubliceer
de beleidsadvies 'Groot-stedelijk bestu
ren' van het Wetenschappelijk lnstituut 
voor het CDA maken dat duidelijk zicht
baar. Dient de toekomst van de grate stad 
niet verder in het perspectief te worden ge
plaatst van een herijking van beleid en 
nieuwe beleidsinhoudelijke impulsen? En 
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zouden bestuursorganisatorische veran
deringen niet moeten worden afgestemd 
op feitelijke bestuurlijke knelpunten in de 
regio en op nieuwe beleidsinhoudelijke uit
dagingen'? 

Een bloeiende stad 
De stad spreekt weer tot de verbeelding. 
Nadal grote steden vele tientallen jaren 
lang te kampen hebben gehad met een 
slecht imago, is er op dit momerlt sprake 
van een opmerkelijke opleving. Stedelijke 
bestuurders blaken soms weer van zelf
vertrouwen. Onwangrijke en vooral hoge 
bedrijfspanden sieren de stedelijke hori
zon Oude wijken zijn in het kader van de 
stadsvernieuwing in een nieuw jasje gesto
ken. Nieuwe woonoorden, toegankelijk 
voor heel verschillende inkomensgroepen, 
schieten als paddestoelen uit de grond 
Terwijl gezinnen in het nabije verleden 
massaal uit de steden trokken, is er nu 
sprake van een- zij het fragiele- trend van 
'retourmigratie'. De zakelijke dienstverle
ning bloeit op. Steden werken aan een 
nieuwe huisstijl, aan regionale strategi
sche concepten, kiezen nieuwe logo's, af
ficheren zich als cultuurstad en als 'gate
way to Europe' (Amsterdam), als wereld
haven nummer een en als het Nieuwe Rot
terdam, als beurs- en congrescentrum, als 
onderwijsstad (Utrecht), als centrum voor 
distributie en het knooppunt van logistiek 
en handel. De revitalisering van de stad 
dient zich met kracht aan. Nederlandse 
steden sluiten daarmee aan bij internatio
nale ontwikkelingen. Razendsnelle veran
deringen in de steer van de informatie
technologie, structurele wijzigingen van de 
wereldeconomie en - in EG-verband - het 
wegvallen van binnengrenzen zijn debet 
aan deze tendens. In onderlinge concur
rentie maken steden als Londen, Parijs, 
Frankfurt, Brussel en de Randstad zich op 
om een positie in de informatiemaatschap
pij te handhaven en uit te bouwen. De ste
delijke vitaliteit bloeit op. Toch is dit maar 
een kant van de stedelijke medaille. Uiter
sten raken elkaar in de stad. De stad kent 
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als financieel en economisch centrum rijk
dom, maar als uitwijkoord van kwetsbare 
groepen ook armoede en isolement. Pres
tigeuze bouwwerken staan in contrast met 
de toenemende problematiek van de dak
loosheid. De grote stad biedt voor velen uit 
de omtrek werkgelegenheid, maar kent 
zelf de hoogste werkloosheidscijfers. Per
soonlijke vrijheid en vereenzaming gaan 
vaak hand in hand De eenziJdige woning
bouw in de sociale sector vindt zijn even
knie in de wooncomplexen voor yuppies 
en dinks. 

Van de geschilderde contrasten zijn de 
stedelijke bestuurders zich natuurlijk ter
dege bewust. Een 'stad die zich opzichtig 
vernieuwt kan het zich niet veroorloven om 
in de schaduw van economische en ruim
telijke opleving mensen te Iaten Ieven die 
de kenmerken van een nieuwe onderklas
se vertonen Een stad die een dergelijke 
innerlijke tegenstelling niet in de kern aan
pakt, komt in strijd met zichzelf. Als ge
meenschap heeft zij juist de verantwoor
delijkheid om de hele stad en aile burgers 
bij sociale vernieuwing te betrekken '' 

Hierbij past de waarschuwing dat de so
ciale vernreuwing, de armoedebestrijding 
en de vergroting van de stedelijke solidari
teit niet tot bijwagen van de opwaardering 
van de stedelijke aantrekkelijkheid voor 
bedrijfsvestigingen worden gemaakt. De 
sociale vernieuwing is als zodanig innerliJk 
of intrinsiek waardevol. De sociale vernieu
wing en het streven naar een bredere par
ticipatie aan het maatschappelijk Ieven, 
voor met name ook de achterstandsgroe
pen staat, vooralsnog vooral in het teken 
van de arbeidsmarkt, van de werkgele
genheid en van de behoefte van bedrijven 
aan goed geschoold personeel. 'Sociale 
vernieuwing en economische revitalisering 
liggen op dit gebied zozeer in elkaars ver
lengde dat op voorhand niet met voile ze
kerheid aangenomen kan worden dat de 
gepropageerde vernieuwing niet als sluit-

1 Commrssre Socrale VernreuW111g. Het N!euwc Rotter
dam in soC!aal perspectwf. Rotterdam 1989. 12 
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stuk van economisch herstel fungeert'.c De 
werkelijke lakmoesproef voor deze brede 
stedelijke vernieuwing zal zich dan ook 
met name voltrekken buiten de (indirecte) 

Armoedebestrijding mag 
geen bijwagen zijn 

werkingssfeer van de economische revita
lisering en in de niet-sociaal-economisch 
gekwalificeerde relaties.' Op uiteenlopen
de terreinen kan de daad bij het woord 
worden gevoegd, door mogelijkheden 
voor een opwaardering van maatschappe
lijk initiatief en de participatie van de ste
delijke bevolking te schetsen. Expliciet 
wordt immers, ook van sociaal-democrati
sche kant, erkend dat de erosie van het 
maatschappelijk initiatief geleid heeft tot 
het wegvallen van normatieve integratieka
ders, tot vereenzaming, hyperindividualis
me, tot een gebrek aan zingeving, zelfs tot 
anomie en isolement. Mensen 'raken op 
zichzelf teruggeworpen omdat het gezeg
de dat "niemand in dit land van honger 
hoeft om te komen" als koele legitimatie 
dient. '4 A. C. Zijderveld constateerde het al 
in 1983; zonder herleving van het maat
schappelijk middenveld dreigen steden 
'gezichtsloos, energieloos, en krachteloos' 
te worden. 5 Zander sociale samenhang is 
de stad gedoemd karakterloos, anoniem 
en vlak te blijven. 

In dat verband moet afgerekend worden 
met de ruim verbreide gedachte dat de 
christen-democratische politieke overtui
ging een doctrine is die eigenlijk slechts 
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past bij de plattelandssamenleving van 
weleer. Het geborgen traditionele milieu 
van dorpsgemeenschappen uit inmiddels 
vervlogen tijden zou model staan voor de 
beoogde samenleving. Het spreekwoor
delijke 'pannetje soep', de schoongeboen
de stoep en de onbaatzuchtige burenhulp 
zou - op de gemeenschappelijke noemer 
van de zorgzame samenleving gebracht
het einddoel zijn van allerlei restauratieve 
pogingen. Van een sociale affiniteit van de 
christen-democratie met de stad zou geen 
sprake zijn. De stad kenmerkt zich immers 
door anonimiteit, vluchtige relaties, non
conformisme, mobiliteit en een geringe so
ciale controle. 'Het tuinpad van mijn vader' 
ligt er niet meer. De christen-democratie 
zou in onze verstedelijkte maatschappij 
appelleren aan oude sentimenten. Toch 
berust deze analyse op een aperte scheve 
voorstelling van zaken. Zij maakt van de 
christen-democratie een karikatuur, terwijl 
een bepaalde kant van het stedelijk Ieven 
enorm wordt overbelicht. Op basis van his
torisch-sociologische studies kan worden 
geconstateerd dat de steden de eeuwen 
door vaak brandpunten zijn geweest van 
(functionele) solidariteit en onderlinge be
trokkenheid. Bovendien kunnen zij gelden 
als de bakermat van klassieke vrijheden 
(geestelijke verscheidenheid, vrijheid van 
godsdienst, pluriformiteit. handelsvrij
heid). Allemaal zaken die de christen-de
mocratie hoog in het vaandel heeft staan. 
Wei bood de traditionele stedelijke hulp de 
zieken, invaliden, gehandicapten, oude
ren, werklozen en dergelijke op termijn te 
weinig rechtszekerheid. Bovendien kreeg 
zij in de loop van de tijd een behoorlijk be
voogdend karakter. Ook bleek de 'caritas' 
te weinig oog te hebben voor de bredere 
maatschappelijke en economische achter-

2 Wetenschappelijk lnst1tuut voor het CDA, Groot-stede
!Jjk besturen, Houten, 34. 

3. Idem, 35. 
4. B. Peper, Op zoek naar zingeving en samenhang, Rot

terdam 1988, 18 19. 
5. A. C. ZIJderveld, Steden zonder stedeli;kheid, Deventer 

1983,81 
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gronden van de armoede die zij wilden be
strijden. Maatschappelijke processen van 
schaalvergroting leidden in combinatie 
met moderne rechtsontwikkelingen (hulp 
werd van gunst een recht waarop burgers 
aanspraak kunnen maken als zij aan ob
jectieve, wettelijk verankerde criteria vol
doen) tot een intensievere bemoeienis van 
de rijksoverheid. Belangrijk dilemma daar
bij was en is of de overheid zorgarrange
menten zelf moet beheren of deze - na re
gulering op de juridisch relevante punten
over moet Iaten aan het maatschappelijk 
initiatief. In de loop van de tijd is te gemak
kelijk voor het eerste spoor gekozen. Met 
aile gevolgen van dien vooral ook voor de 
stadssolidariteit. Gevoegd bij de groei van 
de steden, de toegenomen mobiliteit, het 
eenzijdige volkshuisvestingsbeleid en de 
oprukkende secularisatie leidde dit tot een 
erosie van het maatschappelijk initiatief in 
de grote steden. 

Voorstellen 
De tijd is gekomen deze trend te keren. 
Om de werkloosheid, de armoede en het 
gebrek aan participatie te bestrijden is het 
onder andere gewenst om: 
- de rol van de sociale partners bij het 

arbeidsmarktbeleid (herorienteringsge
sprekken, werkervaringsplaatsen, ar
beidspools, scholing, herintredingsbe
leid) te benadrukken door het arbeids
voorwaardenoverleg op bedrijfstakni
veau te verbreden tot een overleg over 
inkomen, werkgelegenheidsbeleid, (om) 
schol ingsinspanni ngen, functiedifferen
tiatie, premiehoogte en uitkeringsni
veau. De uitvoering van het arbeids
marktbeleid zou moeten geschieden 
door een regionaal bestuur voor de ar
beidsvoorziening, waarmee gemeenten 
op contractbasis afspraken maken over 
de begeleiding van bijstandsgerechtig
den en anderen die niet zijn aangewe
zen op vergoedingen uit de sociale ver
zekeringen; 

- uitkeringsgerechtigden gericht te steu
nen (bijzondere bijstand, kwijtschel-
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dingsregelingen, ruime mogelijkheden 
tot bijverdienen, draagkrachtbeginsel en 
fiscaliteit en sociale zekerheid); 

Vooral kerkelijk werk 
bereikt de groepen met 
een achterstand 

- armoedebestrijding in het teken van het 
doorbreken van het isolement te plaat
sen. De (financiele) hulp via maatschap
pelijke organisaties verdient in dat op
zicht meer aandacht. Zeker nu onder
zoek aantoont dat bijvoorbeeld vooral 
het kerkelijk sociale werk de werkelijke 
achterstandsgroepen bereikt. ZiJ steunt 
op de inzet van gemotiveerde (vrijwilli
gers) hulp; 

- te streven naar een minder eenzijdige 
opbouw van de stedelijke bevolking on
der meer door een meer gedifferentieer
de woningbouw; 

- de volwasseneneducatie met name ook 
voor de allochtonen op te waarderen en 
de culturele minderheden meer ruimte te 
bieden dit onderwijs zelfstandig ter hand 
te nemen; 

- gezinnen van culturele minderheden te 
activeren door een samenhangend edu
catieaanbod te realiseren voor ouders 
en kinderen. Oat moedigt het onderwijs
ondersteunend gedrag van ouders aan 
en zal uiteindelijk leiden tot geringere 
onderwijsachterstanden; 

- het openbaar onderwijs te democratise
ren via functionele commissies of Stich
tingen, die statutair en wettelijk zijn ge
bonden aan de doelstellingen van deze 
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onderwijssoort en de autonomie van 
scholen in algemene zin te vergroten 
Speciaal en regulier onderwijs zouden 
meer ge·tntegreerd moeten gaan wer
ken; 

- de stelselherziening in de sfeer van de 
gezondheidszorg voort te zetten (substi
tutie van zorg, thuishulp) Bij het toeken
nen van budgetten aan zorgverzeke
raars vanuit de centrale kas zullen de 
gezondheidsprofielen van de steden in 
de normen verdisconteerd dienen te zijn 
(verevening) Uit diezelfde kas zullen ex
tra middelen aan die zorgverzekeraars 
worden toegekend die in stedelijke ge
bieden de helpende hand bieden aan 
hen die te kampen hebben met vrijwel 
onverzekerbare risico's (alcoholisten, 
daklozen, drugsverslaafden, onverze
kerden); 

- het vriJwilligerswerk bij de maatschap
pelijke dienstverlening te ondersteunen 
en via traJectbegeleiding hulpzoeken
den beter voor te bereiden op een rela
tief zelfstandig Ieven. 

Daarnaast mogen de ogen niet worden ge
sloten voor het belang van publieke maat
regelen die economische potenties van 
steden kunnen bevorderen. Deze liggen 
vooral op het terrein van de volkshuisves
ting, de ruimtelijke ordening, het verkeer en 
vervoer, het milieu en het economisch be
leid. Op deze fronten is de functionele sa
menhang tussen stad en omringende ker
nen zo groot, dat de oplossing van de met 
deze zaken gemoeide gemeentegrens
overschrijdende problemen op een nave
nante schaal moet plaatsvinden. Daarmee 
zijn wij beland bij het thema van het bestuur 
van de grootstedelijke gebieden. 

De 'MonliJn-suggestie' kreeg in CDA
kring maar een matig onthaal. Het CDA
program 'Verantwoord Voortbouwen' wees 
de vorming van mammoetgemeenten van 
de hand. Dit neemt echter niet weg dat 
verschillende vraagstukken zich manifes
teren op een andere schaal dan die van 
gemeenten. De locatie van bedrijfsterrei
nen, het aanwijzen van bouwlocaties en 
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woningbouwcontingenten, de hoofdwe
geninfrastructuur, de algemene contouren 
van de ruimtelijke ordening en het milieu
beleid overstijgen de afzonderlijke ge
meentegrenzen. Er is aile reden om 
oplossingen te zoeken voor deze bestuur
lijke vraagstukken. Bestuursorganisatori
sche veranderingen kunnen niet worden 
gemist, maar waaraan moet worden ge
dacht? Weinigen zien heil in superge
meenten, de ervaringen met de Rijnmond
raad en de agglomeratie Eindhoven waren 
negatief, de toepassing van de Wet Ge
meenschappelijke regelingen schiet te
kort. 

Subsidiariteit 
Een bekend christen-democratisch ver
trekpunt in bestuurlijke discussies word! 
gevormd door 'subsidiariteit': een hogere 
bestuurslaag onthoudt zich van taken die 
op een lager niveau ter hand genomen be
horen te worden. Dit betekent niet dat per 
definitie van het 'laagste' bestuurlijk niveau 
moet worden uitgegaan. Het gaat om het 
niveau waarop maatschappelijke en be
stuurlijke vraagstukken zich voordoen. In 
de aangegeven beleidsonderwerpen is de 
schaal van de afzonderlijke gemeente te 
klein en die van de provincie te ruim. Een 
van de centrale vragen in de bestuurspro
blematiek van vandaag is: hoe kunnen re
gionaal-stedelijke onderwerpen het beste 
worden aangevat, zonder dat er een vier
de bestuurslaag bijkomt? Kan worden vol
staan met het vormen van intergemeente
lijke samenwerking of is een bestuurlijke 
autoriteit noodzakelijk? Dient een dergelij
ke autoriteit al dan niet rechtstreeks verko
zen te worden? Moet een bovengemeente
lijk orgaan een 'gesloten' huishouding (met 
een strikt gedefinieerd takenpakket) heb
ben of een 'open' huishouding? Dient Ne
derland een uniforme bestuurlijke struc
tuur te hebben of moet er ruimte zijn voor 
differentiatie? 

Steeds duidelijker komt de behoefte 
naar voren van criteria voor het bestuur in 
grootstedelijke gebieden. Daarbij kan 
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vooral worden gedacht aan: schaal van de 
problematiek, decentralisatie van oplos
singen, differentiatie op grond van uiteen
lopende omstandigheden, samenhang en 
slagvaardigheid in de beleidsvoering en 
democratische legitimatie. De bestuurlijke 
criteria kunnen niet gelsoleerd worden be
schouwd van de materiele problematiek. 
Nieuwe bestuurlijke vormen kunnen beter 
vooraf worden gegaan door een beleidsvi
sie of structuurschets voor de desbe
treffende regio. Wanneer gemeenten het 
eens zijn over de aard van de inhoudelijke 
vraagstukken en de mogelijke oplossings
richtingen, kan dat de noodzaak van ge
heel nieuwe bestuursvoorzieningen relati
veren. De aanpak in de Rotterdamse regio 
is in dat opzicht veelzeggend. De sleutel tot 
de oplossing zou wei eens eerder gevon
den kunnen worden in een goede gemeen
schappelijke analyse van bovengemeente
lijke vraagstukken en in een regionale be
stuursmentaliteit van raads- en collegele
den in het betrokken gebied dan in nieuwe 
bestuurlijke constructies als zodanig. 

Toch is hiermee het verhaal niet af. 
Soms moeten knopen worden doorgehakt, 
moet tempo worden gemaakt en moet me
dewerking aan regionale besluiten zijn ver
zekerd. De slagvaardigheid van het be
stuur in grootstedelijke gebieden dient te 
worden versterkt. Er is dan ook een be
stuurlijke drieslag nodig: resultaatgerichte 
beleids- en bestuurshandelingen, hante
ring van het beleidsconcept van een ver
antwoordelijke samenleving en een be
stuurlijke groeibenadering 'van onderop'. 

In aile grootstedelijke gebieden worden 
momenteel pogingen ondernomen om een 
beter gestructureerde bestuurlijke samen
werking van de grond te krijgen. Soms zijn 
reeds aanzienlijke vorderingen bereikt, 
soms is sprake van wantrouwen tussen 
grote(re) stad en randgemeenten. Dit wan
trouwen moet overwonnen worden. Daar
bij gaat het niet om machtsusurpatie door 
de grote stad en evenmin om het frustre
ren van bestuurlijke processen door rand-
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gemeenten. Een bestuurlijke weg die be
gaanbaar lijkt, zou kunnen bestaan uit: 
- het vaststellen van een beleidsprofiel 

voor de regio; 
- het scheppen van verplichtende, niet vrij

blijvende vormen van samenwerking 
door middel van een statuut voor de re
gio. Daarin kunnen bepalingen worden 
opgenomen over de wijze van besluitvor
ming, de procedurele waarborgen, deaf
dwingbaarheid van besluiten en de eva
luatie van de samenwerkingsregeling; 

- instelling van een regionaal bestuurlijk or
gaan, dat zich bezighoudt met specifiek 
regionale taken (taken die aan dit orgaan 
worden overgedragen door gemeenten, 
rijk en provincie), dat voorhands is sa
mengesteld uit vertegenwoordigers van 
de deelnemende gemeenten en dat zich 
indien gewenst laat adviseren door maat
schappelijke instanties. 

Een dergelijke samenwerking kan een 
goede en effectieve start zijn voor het be
stuur in grootstedelijke gebieden. Het gaat 
om een 'start' dat wil zeggen er is ruimte 
voor pluriformiteit en differentiatie en een 
verdere bestuurlijke groei is mogelijk. Dit 
houdt in dat gemeenten zelf nadrukkelijk 
een eerste verantwoordelijkheid dragen. 
Het is niet aan de rijksoverheid om op 
voorhand bepaalde modellen voor te 
schrijven, wei om de voortgang in het be
stuurlijk samenwerkingsproces in het oog 
te houden. 

lnhoudelijke vraagstukken van stedelijke 
gebieden mogen niet worden verengd tot 
bestuurlijke vraagstukken. Er is meer aan 
de hand. Het perspectief van het bestuur in 
stedelijke gebieden moet worden verdiept 
en verbreed. De tijd dringt. De behoefte 
aan groot-stedelijk besturen neemt toe. 

J.P B, AK. 
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Christelijke tolerantie 
en P.C. Hooftprijs 

'Mag en moet ik a/s minister uitmaken of 
hi} zondig is?' In 1969 reikte minister 
K/ompe de PC. Hooftprijs uit a an G. K. 
van het Reve. Over haar gevoelens 
daarbij schreef z1j op 8 oktober dat jaar 
een brief aan dr. Buskes. Deze brief is 
eerder gepubliceerd in. Dr. J. de Bruljn 
(red), Brieven aan Buskes; een keuze uit 
het archief van dr. J.J. Buskes, uitgave 
Historisch Documentatiecentrum voor 
het Neder!ands Protestantisme ( 1800-
heden), Amsterdam 1990. De brief raakt 
de kern van christen-democratie en cul
tuurbeleid. 

Hooggeachte dr. Buskes, 
Met excuses voor de vertraging kom ik te
rug op uw brief van 31 augustus, waarin u 
uw verontrusting uitspreekt over de toe
kenning van de P C Hooftprijs aan Van het 
Reve.' 

lk kan uw verontrusting begrijpen en 
daarom wil ik proberen een antwoord te 
geven. 

Problemen als deze vormen de moeilijk
ste waarmee ik als minister te maken heb 
en ik neem hen niet Iicht. Voel mij als lid 
van de regering mede verantwoordelijk 
voor het morele peil van onze bevolking. 

Ter orientatie zend ik u enige bijlagen. 
Allereerst miJn discussie met senator 

Algra waarin de problematiek in het alge
meen is gesteld. Daarnaast hetgeen ik bij 
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de uitreiking heb gezegd en terlslotte de 
beantwoording van Kamervragen. Door 
een en ander zal u al iets duidelijker zijn 
hoe ik probeer deze vraagstukken te be
naderen. Uit mijn rede ziet u dat ik zelf ge
worsteld heb met deze decisie, maar uit
eindelijk duidelijk positief heb geoordeeld 
Mijns inziens heeft de schrijver een per
soonlijkheidsstructuur die geheel afwijkt 
van de gebruikelijke in onze samenleving. 
Hij is een in hoge mate kwetsbare, overge
voelige en naar zijn eigen mening deca
dente figuur. De vraag is hebben ook de
zen in onze maatschappij recht op erken
ning. 

Als minister moet ik criteria aanleggen, 
zoals neergelegd in mijn discussie in de 
Eerste Kamer. 

Persoonlijke smaak komt daar niet bij te 
pas, en deskundigheid om te oordelen 
over het literaire niveau van het werk is ter 
beoordeling van een competente jury. lk 
was er mij van bewust dat het werk van 
Van het Reve voor velen in den Iande 
schokkend en kwetsend is. lk heber, zoals 
u uit mijn rede ziet, zeer kritisch zijn pleitre
de op nagelezen. Mijn conclusie beves
tigd door de rechter; hier is geen godslas-

Op 26 augustus 1969 had m1n1ster Klompe op het Mul
derslot de PC Hooftprijs-1968 uitgere,kt aan G K van 
het Reve. nadat deze nog in 1966 was vervolgd (maar 
1n hoger beroep VriJgesproken) wegens godslaster~ng 
(het z g ezelsproces) 
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tering in het spel, maar eerlijke reacties 
van een overgevoelig mens met een ge
heel afwijkende structuur. En dan komt bij 
mij een ander element aan de orde, name
lijk dat wij Ieven in een pluriforme maat
schappij en dat het mensdom en dus ook 
u en ik, vanuit ons pogen authentiek chris
ten te zijn in deze wereld, ruimte moeten 
Iaten aan vormen, ook al zijn die niet de 
onze. Oat is een zaak van christelijke tole
rantie. Oat kan aileen als de overtuiging 
aanwezig is, dat het niet om een kwetsend 
spel, maar om een eerlijke hoewel afwij
kende opvatting gaat. 

Zo kwam ik tot mijn besluit. 
U zegt: U gaf daarmee absolutie voor 

zijn zonden. Mag en moet ik uitmaken als 
minister of hij zondig is? lk meen van niet. 
Oat laat ik over aan de schepper. De prijs 
geeft aan dat zijn werk literairvan grote be
tekenis is. Het is een - op zichzelf gena
men belangrijke- bekroning van zijn letter
kundig werk, doch niet van ziJn levenssliJI 
of levenswijze. Zie ik het goed, dan hecht 
u een te absolute waarde aan deze prijs
toekenning. Een sanctionering van zijn 
denken is slechts indirect het geval, n.l. 
door het aanvaarden dat de uiting van vol
komen van het normale patroon afwijken
de gedachten de ruimte moet krijgen. Ook 
spreekt u van het geven van een 'imprima-

Rectificatie 

Documentatie 

tur'. Dit gaat mij veel te ver; er is hier toch 
geen sprake van een uitgave waar 
'nihil obsta!' aan zou hebben gegeven. Te
recht veronderstelt u overigens dat ik niet 
gelukkig was dat Van het Reve het nodig 
vond aan het slot van zijn overigens waar
dige toespraak het gedicht 'Leve de Mari
ne' voor te lezen. Oat hij biJ de uitreiking 
meende mij een kus te moeten geven, heb 
ik daarentegen ervaren als een spontaan 
gevoelsgebaar zijnerzijds, waarop ik ai
leen maar op de meest natuurlijke wijze 
kon reageren. Ook hier speelt de mense
lijkheid weer een grote rol. lk had deze 
man ernstig gekwetst als ik iets anders had 
gedaan, i.e. een draai om zijn oren geven, 
want een tussenvorm was er niet. 

Uw brief was niet voor publikatie ge
schikt schreef u. M.i. mijn antwoord ook 
niet. AI heb ik U misschien niet overtuigd, ik 
hoop wei dat u uit miJn brief opmaakt dat ik 
deze zaak met ernst heb behandeld en het 
vraagstuk van de tolerantie mij zeer bezig 
houdt. Als deze brief aanle1ding geeft tot 
reactie dan ben ik graag bereid met u over 
deze zaken eens een gesprek te voeren. 
Met vriendelijke groeten, MAM. Klompe. 

In het artikel 'Nederland, quo vadis' van mevrouw dr. M.E Beck in Christen Democra
tische Verkenningen van november 1990 is een aantal storende fouten terechtgeko
men. In de derde alinea op pagina 430, moet in de zin 'De volksvertegenwoordigers 
zijn nu in meerderheid of mensen die zich bedienen van politieke partijen ... ' het 
woordje ofvervallen. In de vierde alinea op pagina 433 moet in de zin 'Op partijniveau 
ziet men hoog aanzetten tot een eigen ideologie' het woord 'hoog' vervangen worden 
door 'hoogstens'. Op pagina 435, een na laatste alinea staat 'Niets hoeft de overheid 
overigens te bel etten bij te springen waar dit wenselijk of nodig is om compenserende 
voorzieningen'. Het woord 'om'moet worden vervangen door 'met'. 

De eerste regel op pagina 432 heeft als toevoeging gekregen 'ook al deugde de in
houdelijke beleidsvoorbereiding'. Deze toevoeging is onjuist. Hier werd namelijk juist 
gesproken over de gevolgen van het ontbreken van een deugdelijke inhoudelijke be
leidsvoorbereiding. 

De Redactie 
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Column 

BF Bos-Beernink 

Zelfstandigheid . 
en verzorg1ng 

In Nederland neemt ongeveer 60% van de 
arbeidskrachten deel aan het produktie
proces. Dit percentage benadert welis
waar het gemiddelde van de Europese 
OESO-Ianden, maar het geheel, inclusief 
het aantal werklozen en arbeidsonge
schikten, stemt niet tot tevredenheid Zo
wel uit economisch oogpunt als op grond 
van sociale motieven wordt het wenselijk 
en mogeliJk geacht de arbeidsmarktparti
cipatie te verhogen. Trouwens, de steeds 
verdergaande ontgroening en vergrijzing 
van de bevolking dwingen overheid en be
drijfsleven het beschikbare potentieel aan 
arbeidskrachten beter te benutten. Daar
onder valt ook het grote potentieel aan 
vrouwen, van wie nu slechts ± 38% deel
neemt aan het arbeidsproces en dat voor
al in deeltiJd. 

Ter bevordering van de arbeidspartici
patie van vrouwen voert de overheid reeds 
geruime tijd een emancipatiebeleid ge
richt op economische zelfstandigheid van 
vrouwen. Niet helemaal zonder succes. In 
de statistieken van de Europese Gemeen
schap hebben we het inmiddels van hek
kesluiter tot middenve!der gebracht. Som
migen ziJn van mening dat deze arbeids
participatie nog verder zal toenemen als 
individualisering van sociale rechten wordt 
ingevoerd, als er goede kinderopvangmo
gelijkheden worden geschapen, als in be
paalde sectoren nict tweederangs wordt 
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betaald en/of het werk tweederangs wordt 
gewaardeerd. Bij dit alles bliJft sterk dena
druk liggen op economische, dus financie
le zelfstandigheid van het individu. Die zou 
niet aile, maar wei heel veel emancipatie
moeilijkheden moeten oplossen. Toch zal 
voor de meeste vrouwen niet de- ook door 
hun gewenste- economische zelfstandig
heid beslissend zijn voor hun deelneming 
aan het arbeidsproces, maar veeleer de 
vraag of een afdoende oplossing gevon
den is voor de verzorgende taken. 

In dat verband dringt zich evenwel ook 
het beeld op van de Oosteuropese Ianden. 
Weliswaar hadden die Ianden een totaal 
ander economisch stelsel, waarin bepaal
de idealen moeilijk kunnen gedijen, toch 
viel op dat betaalde arbeid en economi
sche onafhankelijkheid van vrouwen geen 
garantie inhielden om te komen tot op
heffing van de fundamentele achterstelling 
van de vrouwen bij de mannen. Een volle
dige individualisering van uitkeringen en 
pensioenen leidde dus niet automatisch 
tot de gewenste veranderingen in de posi
tie van mannen en vrouwen. De vrouw, ge
trouwd of ongetrouwd, weduwe of ge
scheiden, met of zonder kinderen, bleef 
achtergesteld, had ook daar meestal de 
minderbetaalde banen, dus ook de lagere 
pensioenen. Slechts op een terrein lag zij 
voor, namelijk op dat van de slijtage en dat 
vanwege de dubbele belasting van baan 
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en zorgtaken. Daarbij werden die zorgta
ken niet aileen zwaar ondergewaardeerd, 
maar kwamen ook ernstig in de verdruk
king. 

Sommigen zullen hieruit misschien de 
conclusie trekken dat het dan maar beter 
is alles bij het oude te Iaten. Deze mening 
is zeker niet de onze, want voor het ophef
fen van de maatschappelijke ongelijkheid 
is het streven naar betaalde arbeid wei de
gelijk heel belangrijk. Aileen, men moet 
niet de illusie hebben dat daarmee de fun
damentele machtsongelijkheid tussen 
man en vrouw wordt opgeheven en dat 
langs deze weg een geemancipeerde sa
menleving ontstaat. Daarvoor is meer no
dig. 

Zorgtaken 
Niet ontkend kan worden dat in het eman
cipatiebeleid tot nu toe nog enkele on
evenwichtigheden zitten, zoals het feit dat 
het beleid uitsluitend gericht is op vrou
wen/meisjes, waarbij de onbetaalde ar
beid, de zorgtaken in de breedste zin van 
het woord, nog altijd op het bordje van de 
vrouwen wordt geschoven. Te vaak nog 
vindt men dat uitsluitend de vrouw/meisje 
moet veranderen om een machtseven
wicht tussen de seksen te bewerkstelligen. 

De vraag moet gesteld worden of het 
geen tijd wordt dat niet aileen meisjes wor
den opgevoed met een dubbele bood
schap, namelijk baan en zorg, maar dat 
ook jongens doordrongen worden van hun 
plichten in de zorgtaken. 
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In ieder geval komt er nu een voorlich
tingscampagne voor jongens metals mot
to 'een vent strijkt zijn eigen overhemd'. 
Pakkende titel, die misschien eerder aan
leiding zai geven tot grappen dan tot het 
overbrengen van de boodschap dat ook 
de man zich in verzorgende zin een stuk 
zelfstandigheid aanleert, zodat hij niet ai
leen voor zichzelf kan zorgen, maar ook de 
ander kan ontlasten en daarmee ruimte 
schept om ook de zwakkere in de samen
leving in verzorgende zin te helpen. 

Het is te hopen dat in de Wet op de Ba
sisvorming, waar terecht de vakken tech
niek en informatica verplicht worden ge
steld, ook het vak verzorging een plaats 
zal krijgen. We moeten de kans benutten 
om naast de financiele zelfstandigheid ook 
de zorgzelfstandigheid een plaats te ge
ven en bevorderen dat hierdoor een meer 
gelijke verdeling tussen betaalde en onbe
taalde arbeid gestimuleerd wordt. 

In de Oosteuropese Ianden is de factor 
onbetaalde arbeid en daarmee de zorg 
voor de ander verwaarloosd. Wij moeten 
de economische zelfstandigheid van het 
individu inbedden in een emanciperende 
maatschappiJ en een emanciperend ge
zin. In die context kan de emancipatie veel 
van haar krampachtigheid verliezen en 
eerder bindmiddel worden dan scheids
muren optrekken. 
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Boekbesprek1ng 

Prof.dr. W. Albeda 

Aan deze zijde van 
het Binnenhof 

De functie van de Eerste Kamer is met 
overtuigend. AI te vee! tracht zij een al
ternatieve Tweede Kamer te zijn. Een 
beschouwing naar aanleiding van de 
bundel 'Aan deze z1jde van het Binnen
hof, Gedenkboek ter gelegenheid van 
het 175-jarig bestaan van de Eerste Ka
mer der Staten Generaal'. De bundel 
verscheen in 1990 onder redactie van 
prof.mr.dr. A Postma e.a. bij de SOU te 
's-Gra venhage. 

Eigenlijk is de bundel 'Aan deze ziJde van 
het Binnenhof' een verrassend boeiend 
boek geworden. lk zeg 'eigenlijk' omdat je 
dat niet zou verwachten als je de inhouds
opgave bekijkt. Het lijkt dan te gaan om 
een aantal min of meer geleerde opstellen 
over de positie van de Eerste Kamer en om 
enkele geselecteerde personen die daar
bij een rol speelden Maar wanneer je er 
eenmaal induikt, dan komt er een verras
send helder beeld uit naar voren van de 
veranderingen van onze samenleving in 
de laatste 175 jaar. 

In wezen ging het bij de instelling van de 
Kamer om een tegemoetkoming aan vrees 
voor democratie. Terwijl de Tweede Kamer 
'het volk' zou vertegenwoordigen, was 
daarnaast een representatie nodig van de 
adel en van de overigen die de 'toplaag' 
van hetland vertegenwoordigden, en aan
gewezen door de Koning. De term mena-
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gene du roi was dan ook niet aileen maar 
een grapje. Evenzeer ging het om een 
'oude-mannenhuis'. De Eerste Kamer moet 
'het evenwicht verzekeren tussen konink
lijk gezag en natie zoals deze in de Kamer 
van afgevaardigden of volksvertegen
woordigers tot uitdrukking zou komen'. 

lnteressant is wat professor De Schep
per vermeldt over de rol van Koning Willem 
I tijdens de Belgische opstand. Juist door 
de autocratische beleidsprocedures stond 
hij de Nederlandse eenheid in de weg Vis 
ziet de Eerste Kamer van na 1849 'niet 
meer bevolkt door creaturen van de Ko
ning (zoals voor 1849) maar door een indi
rect gekozen maatschappelijke elite, zich 
ontwikkelen tot een college met politiek 
verantwoordelijkheidsgevoel. Toch blijft er 
een probleem. Er is geen echte consensus 
over de functie van de Eerste Kamer. Wan
neer men de vrees voor de democratie zou 
vergeten is er dan nog wei behoefte aan 
een Eerste Kamer? Jonkman sprak van 
een chambre de ref!exion, vooral belang
rijk omdat in Nederland de rechter de wet
ten niet aan de grondwet mag toetsen. lk 
citeer: 'zij trok zijns inziens ook een ander 

Prof.dr. W Albeda (1925) is hoogleraar soclaal-econo
misch bele1d. H11 is onder andere oud-min1ster van Sociale 
Zaken, oud-voorz1tter van de Wetenschappelqke Raad 
voor het Reger1ngsbeleid. oud-l1d van de Eerste Kamer en 
oud-l1d van de redactie van Chnsten Democratische Ver
kennlngen 
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soort afgevaardigden aan: secundair rea
gerenden en maatschappelijk hogerstaan
den. De Eerste Kamer draagt bij tot een 
evenwicht tussen de staatsinstellingen 
door te voorkomen dat de Tweede Kamer 
of de uitvoerende macht een overwicht 
krijgt'. 

Een blijvende discussie, de Commissie 
Burger, zag als belangrijkste voordeel van 
een tweekamerstelsel 'dat een beoorde
ling van wetgevende maatregelen in twee 
instanties de mogelijkheid van fouten en 
tekortkomingen bij het uitvaardigen van de 
burgers bindende regelingen beperkt.' 
Verder noemde de Commissie ook het bij 
de parlementaire werkzaamheden betrek
ken van mensen, die door hun maatschap
pelijke positie slechts een beperkt deel 
van hun tijd aan het Kamerlidmaatschap 
kunnen besteden (. .. ). En juist deze maat
schappelijke positie brengt dikwijls mede 
dat zij een waardevolle bijdrage tot de par
lementaire werkzaamheden kunnen leve
ren'. 

Theoretische bespiegelingen 
Op die manier kwam ik zelf in 1966 in de 
Eerste Kamer. lk was toen hoogleraar te 

Het lukt de Eerste Kamer 
niet altijd een originele 
bijdrage te leveren 

Rotterdam, na van 1951-1966 in de vakbe
weging en kort in het bedrijfsleven te heb
ben gewerkt. In elk geval moet worden ge
steld dat het voor een hoogleraar met een 
politiek relevante ytudie-opdracht uiterst 
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aantrekkelijk is om lid van de Eerste Kamer 
te zijn. Men is betrokken biJ de politiek en 
is voortdurend goed geYnformeerd. Aan de 
andere kant is er de mogelijkheid om van
uit de wetenschap een inbreng te leveren 
in de politiek Hierbij moet een aanteke
ning worden gemaakt. Het is niet zo ge
makkelijk om op die manier originele bij
dragen tot de politieke discussie te leveren 
die niet eerder, in de publieke discussie en 
in de Tweede Kamer, aan de orde zijn ge
komen. Het gelukt ook niet altijd. Het debat 
is dan ook vaak een herhaling van wat 
reeds in de Tweede Kamer naar voren is 
gebracht. Wanneer je alles gelezen hebt 
wat door acht of tien sprekers in de Twee
de Kamer naar voren is gebracht, moet je 
van goede huize komen om werkelijk nieu
we gezichtspunten naar voren te brengen. 
De pretentie van de chambre de reflexion 
is natuurlijk juist wei, dat vanuit de andere 
sfeer met een bijdrage wordt gekomen die 
iets toevoegt aan het politieke debat. lk 
heb dat vaak geprobeerd. Mijn ervaring is, 
dat het moeilijk is om dan niet in de meer 
theoretische bespiegelingen terecht te ko
men. lnteressant, maar nauwelijks politiek 
relevant. In veel gevallen wil men daarom 
in de Eerste Kamer maar liever gewone al
ledaagse politiek bedrijven. Oat heeft niet 
zoveel zin. Oat doet men immers nu een
maal beter in de Tweede Kamer. 

Blijven nog twee functies. 
1 Het toezien op de zorgvuldigheid van de 

wetgeving en 
2 de toetsing aan de grondwet. 
In wezen zijn dit niet-politieke functies, die 
door een juridisch college zonder politieke 
pretenties beter zouden kunnen worden 
vervuld. 

Het publiek ziet in de Eerste Kamer vaak 
een soort tweede instantie. Een Kamer van 
Beroep Belangengroepen of andere pres
siegroepen beroepen zich nogal eens op 
de Eerste Kamer, wanneer zij in de Twee
de Kamer hun gelijk niet konden halen. lk 
herinner mij overigens de discussie over 
de huurbelasting, waarbij de Kamer zich 
zozeer liet beYnvloeden door de vloedgolf 
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van brieven van belanghebbenden, dat 
vrijwel iedereen overstag ging en tegen 
een wet stemde, die in de Tweede Kamer 
was aanvaard. Aileen een lid van de PvdA
fractie en Hendrik Algra en ik stemden 
v66r. De reflectie werd overrompeld door 
de pressiegroepen. 

Nadat ik elf jaar in de Eerste Kamer had 
gezeteld, werd ik minister. Dan word je 
met de neus gedrukt op het tijdverslinden
de werk in het parlement. Daarbij functio
neert de Eerste Kamer onweersprekelijk in 
te veel gevallen als doublure. Men zou met 
het oog op de efficiency meer onder
scheid moeten maken tussen echt princi
piele zaken die een reflectief en correctief 
debat vragen en zaken die als hamerstuk
ken kunnen worden afgehandeld. 

Lezers reageren 

lk vind de functie van de Eerste Kamer 
niet overtuigend. In laatste instantie was 
dat de reden, waarom ik in 1983 de Kamer 
verliet. AI te veel tracht de Eerste Kamer 
als een soort alternatieve Tweede Kamer 
te functioneren. Oat dit ergernis bij het Ka
binet oplevert is begrijpelijk. Maar eigenlijk 
heeft de Eerste Kamer gelijk: ze is de alter
natieve Kamer van het parlement maar 
daarmede bewijst ze haar overbodigheid. 

Meermalen is gebleken dat lezers van Christen Democratische Verkenningen willen 
reageren op artikelen die in dit blad zijn afgedrukt. Daar was tot nu toe geen geeigend 
kader voor. Oat gaat veranderen. Lezers die willen reageren kunnen hiertoe de ruimte 
krijgen. Voorwaarden zijn wei 
- dat de reacties ingaan op de kern van het betoog in een artikel, niet op een detail; 
- dat de reacties niet Ianger zijn dan 2 pagina's A4 getypt; 
- dat ze helder en bondig zijn geformuleerd; 
- dat ze uitgaan van de politieke overtuiging van het CDA, zoals neergelegd in het 

Program van Uitgangspunten. 
De redactie behoudt zich het recht voor teksten te weigeren. 

De redactie 
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Prof.mr. P de Haan 

Een brug tussen 
politieke theorie 
en praktijk 
Het Steenkamp lnstituut verdient aile !of 
voor zijn op theorie en prakt1jk gerichte 
opleidingen aan de kaderschool Pro
fessor De Haan bespreekt vier scripties 
van de kaderschool die handelen over 
het beheer van onroerend goed, ruimte 
en milieu. De bespreking geeft aanlei
ding te concluderen dat bijzondere aan
dacht nodig is voor de instrumenten van 
overheidsbe!eid. 

Sinds enige jaren heeft het CDA een ka
derschool te Utrecht, intussen genaamd 
'Prof. Steenkamp lnstituut'. Een jaar lang 
worden hier telkens zo'n dertig cursisten 
opgeleid in de christen-democratische po
litieke filosofie en toepassing daarvan op 
een aantal beleidsterreinen De cursisten 
sluiten hun opleiding af met onder andere 
een eindscriptie. Sommige van die werk
stukken zijn zo aardig, dat ze aandacht in 
bredere kring verdienen. De redactie van 
Christen Democratische Verkenningen no
digde mij daarom uit een bespreking te 
wijden aan een aantal van deze scripties, 
betrekking hebbend op de leergang 1989-
1990. Hiertoe werden de titels van acht 
exemplaren aan mij voorgelegd, waarvan 
ik er vanwege de onderlinge samenhang 
vier heb gekozen. Deze handelen namelijk 
aile over het beheer van onroerend goed, 
ruimte en milieu. Een terrein waarop ik mij 
niet aileen persoonlijk het beste thuis voel, 
doch waar ook het rentmeesterschap als 
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een van de vier uitgangspunten van de 
CDA-filosofie het meest pregnant naar vo
ren komt. 

Het uitverkoren viertal betreft de volgende 
scripties: 
- W. Meens, Het politieke spel tussen cor

poratie en overheid, 
- GFM. Hoedemakers, Afvalstoffen. een 

zorg voor vandaag en morgen; 
- AP van der Lee, Het milieubeleid voor 

de tuinbouw een spanningsveld tussen 
overheid en bednjfsleven, 

- L.CP.M. Meijs, Milieukeurig.· produktge
richt milieubeleid; beinvloeden van pro
ducenten en consumenten 

De eerstgenoemde scriptie handel! dus 
over het beheer van sociale huur- en koop
woningen, de drie andere over bepaalde 
onderdelen van het milieubeheer. Van de 
vier scripties is die van mevrouw Meens 
het minst en die van de heer Meijs het 
meest theoretisch van opzet, terwijl de 
twee andere er precies in de goede volg
orde tussenin liggen. Voor een belangrijk 
deel vloeien deze accentverschillen voort 
uit de aard van de onderwerpen. Corpora
tiewoningen zijn er al sinds de tweede helft 
van de vorige eeuw, terwijl het produktge-

Prof.mr. P de Haan IS emer1tus hoogleraar 1n het burgeri1Jk 
en agrar1sch recht aan de TU Delft en het adm1n1strat1ef 
recht en grondgebru1krecht aan de VU te Amsterdam. 
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richt milieubeleid nog goeddeels van de 
grond moet komen. Het afvalstoffenbeleid 
is qua uitvoering ook iets verder gevorderd 
dan het milieubeleid voor de tuinbouw. 

Brugfunctie 
Niettemin heb ik het aangedurfd in de titel 
van deze bespreking te gewagen van een 
brug tussen politieke theorie en praktijk. 
Dit is namelijk wat mij in de scripties het 
meest opviel en ook boeide. Onwillekeurig 
dringt zich immers bij een emeritus hoog
leraar, die in zijn Ieven vele tientallen scrip
ties van zowel ingenieurs als juristen heeft 
moeten beoordelen, de neiging tot verge
lijken op. Op het eerste gezicht zou men 
denken dat zo'n vergelijking niet helemaal 
eerlijk is, omdat een politieke kadercursus 
van een jaar nu eenmaal wat anders is dan 
een universitaire opleiding van tenminste 
vier jaar. De verschillen liggen echter 
hoofdzakelijk in het meer theoretische ka
rakter van de universitaire werkstukken en 
de veel praktischer orientatie van de scrip
ties waar het hier om gaat. Maar beide ca
tegorieen hebben hun eigen specifieke 
verdiensten en die van de onderhavige lig
gen wei degelijk in de brugfunctie tussen 
theorie en praktijk. 

Die functie zal ik in mijn bespreking dan 
ook voluit tot gelding trachten te brengen. 
En wei door achtereenvolgens iets te zeg
gen over de relaties welke de vier auteurs 
respectievelijk met de politieke theorie en 
praktijk hebben gelegd. Daarop volgen 
dan de aanbevelingen die zij doen en de 
conclusies die ik daar zelf aan verbind. 
Overigens moet bij de theorie nog weer 
nader worden onderscheiden tussen de 
christen-democratische filosofie en het be
leid van de overheid, ofschoon zal blijken 
dat daar vaak een nauw verband tussen 
bestaat. 

Relatie tot de politieke theorie 
Zoals ik al opmerkte is de scriptie van me
vrouw Meens het minst theoretisch van op
zet. Bij de probleemstelling deelt zij mee 
reeds sinds 1984 dagelijks bestuurslid te 
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zijn van een woningvereniging in Schinnen 
en daarom met politieke ogen te willen kij
ken naar de plaats van een corporatie in 
de maatschappij. 

Daarbij wil zij antwoord geven op devol
gende vragen 
1 Hoe is het corporatie-initiatief ontstaan? 
2 Welke veranderingen hebben er in de 

volkshuisvesting plaatsgevonden? 
3 Wat zijn de verschillen in verantwoorde

lijkheid tussen rijk, gemeente en corpo
ratie? 

4 Wat zijn de verschillen tussen de visies 
op het corporatie-initiatief bij de vier po
litieke partijen? 

5 Waarom hebben veranderingen in poli
tieke verhoudingen invloed op particu
liere initiatieven? 

6 Hoe kunnen visies van een CDA-politi
cus samengaan met visies van een cor
poratiebestuurder? 

7 Op welke manier kunnen de gemeente 
en de corporatie gestalte geven aan de 
uitvoering van het kernbegrip gespreide 
verantwoordelijkheid? 

8 Hoe kan de terugtredende overheid in 
de jaren negentig bewaker van de ge
rechtigheid in de volkshuisvesting blij
ven? 

Bij de beantwoording van deze vragen 
wordt slechts zeer globaal ingegaan op 
het overheidsbeleid inzake de corporaties 
en ook op de christen-democratische op
vatting dienaangaande. Van de Nota 
Volkshuisvesting in de jaren negentig staat 
aileen het antwerp van 1988 op de litera
tuurlijst. Over de decentralisatie van het 
volkshuisvestingsbeleid naar de gemeen
ten en de verzelfstandiging van de corpo
raties, zoals die in de thans definitieve nota 
van Staatssecretaris Heerma en diens ver
dere voornemens zijn uitgewerkt, wordt 
nauwelijks gesproken. De christen-demo
cratische opvatting blijkt hoofdzakelijk ge
zocht te moeten worden in een als bijlage 
bij de scriptie gevoegd schematisch over
zicht over de opvattingen van vier politieke 
stromingen. Tot mijn verrassing bleken dat 
- naast liberalisme en socialisme - nog 
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steeds het katholicisme en het calvinisme Milieubeleid voor de tuinbouw 
te zijn. De katholieke stroming komt in het 
schema duidelijk beter uit de verf. Erg aar
dig is echter het praktische gedeelte uit de 
scriptie, vooral waar het om de samenwer
king tussen gemeente en corporatie gaat. 
lk kom daar later op terug. 

Ook de tweede bovengenoemde scriptie 
komt zogezegd uit Limburg. Hoedemakers 
heeft de toekomstige afvalverwerking na
melijk beschreven enerzijds aan de hand 
van de rijksvisie dienaangaande en ander
zijds via behandeling van het Limburgse af
valstoffenplan. Zeer uitvoerig beziet hij ver
volgens het afvalstoffenbeleid vanuit chris
ten-democratisch perspectief. Het Program 
van Uitgangspunten, de Discussienota Mi
lieubeleid uit 1988, de Resolutie over het mi
lieubeleid aangenomen op de CDA-partij
raad van 27 mei 1989 en het CDA-Program
van-Aktie-'Verantwoord voortbouwen' voor 
de kabinetsperiode 1989-1993 bieden 
daartoe volgens hem goede aanknopings
punten. Deze punten zijn blijkens de reso
lutie 
- Het afvalstoffenbeleid is allereerst ge

richt op voorkoming van afval en het we
ren van slecht afbreekbare en niet her
bruikbare stoffen uit de afvalstroom. 

- Vervolgens komt hergebruik van mate
rialen en produkten aan de orde, waar 
nodig door middel van statiegeldsyste
men en scheiding aan de bron. 

- Daarna wordt het resterende afval zo
veel mogelijk verbrand. 

- Tenslotte volgt minimale stort onder ver-
antwoorde controle. 

Deze elementaire uitgangspunten zijn val
gens Hoedemakers ook terug te vinden in 
het Nationaal Milieubeleidsplan en het Pro
vinciaal Afvalstoffenplan van Limburg. De 
wijze van uitwerking wordt door hem voor
al bekeken vanuit de optiek van de verant
woordelijkheden van het behoud van het 
milieu, zoals die er zijn voor de overheid 
enerzijds en voor burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties anderzijds. 
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Het meest indringend komt de toetsing 
aan de christen-democratische uitgangs
punten naar voren in de scriptie van AP. 
van der Lee over het milieubeleid voor de 
tuinbouw. Zelfs zo indringend, dat zijn be
toog uiteindelijk uitmondt in enige kritiek 
op het CDA-programma. Een kritiek die ik 
mij als lid van de Programcommissie spe
ciaal belast met de hoofdstukken over on
der andere milieu en landbouw ook per
soonliJk mag aantrekken. lk kom daar aan 
het slot nog op terug. Hier verdient in ieder 
geval vermelding dat Van der Lee - uit
gaande van de Kersttoespraak van Konin
gin Beatrix in 1988, het Conciliair Proces 
en een toepasselijk gedeelte van Psalm 8-
de uitgangspunten van het CDA met be
trekking tot het milieu aan de hand van 
partijresolutie en verkiezingsprogram dui
delijk en deels zelfs letterlijk weergeeft. 

De toespitsing op de tuinbouw ge
schiedt pas in het derde hoofdstuk, waarin 
de vertaling van het milieubeleid door de 
overheid in respectievelijk het Nationaal 
Milieubeleidsplan en de Structuurnota 
Landbouw aan de orde komt. Het is niet 
mis wat in die plannen van de tuinbouw 
gevraagd wordt: een gesloten systeem 
van produktie in de glastuinbouw met mini
male uitworp van stoffen in bodem, water 
en Iucht, alsmede sterk aangepaste en 
ge·lntegreerde bedrijfssystemen in de 
grondgebonden sectoren. 

De heer L.C.P.M. Meijs kon ten aanzien 
van zijn onderwerp Produktgericht milieu
beleid minder gemakkelijk terugvallen op 
reeds gevormde beleidsinzichten van 
overheid en CDA, eenvoudig omdat die er 
niet zijn. Sterker nog, terecht besteedt hij 
veel aandacht aan de wenselijkheid om 
naast de bestaande ingangen van milieu
beleid (componenten, sectoren en stoffen) 
ook produkten als aparte ingang te kiezen. 
Overigens aileen die welke daarvoor 
groepsgewijs in aanmerking komen, om
dat zij een zodanige schade kunnen ople
veren voor het milieu, dat deze niet of al-
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thans moeilijk op andere wijze kan worden 
ondervangen. 

De hierboven geciteerde ondertitel 
geeft al aan, dat MeiJS met het door hem 
bepleite produktgerichte milieubele1d in 
het bijzonder wil inspelen op de verant
woordelijkheden van producenten en con
sumenten. Oat blijkt ook uit de voorkeur die 
hij uitspreekt voor sociaal regulerende in
strumenten, ondersteund door financiele 
prikkels, boven wat hij noemt fysieke regu
lering in de zin van ge- en verboden In het 
bijzonder denkt hij daarbij aan produktin
formatie voor consumenten, aan conve
nanten met producenten en aan interne 
milieuzorgsystemen voor bedrijven. 

Relatie tot de politieke praktijk 
In de vorige paragraaf werd al enigszins 
vooruitgelopen op de relatie die in het hier 
besproken scriptiekwartet ook met de poli
tieke praktijk wordt gelegd. Bij het werk
stuk van mevrouw Meens gaat het dan om 
het verschiJnsel van de raamovereenkom
sten die tussen gemeente en corporatie 
plegen te worden gesloten. Als voorbeeld 
heeft zij zelfs in een bijlage opgenomen de 
Raamovereenkomst inzake de totstandko
ming van door woningcorporaties te reali
seren nieuwbouw-, verbouw- en verbete
ringsprojecten in de gemeente Maastricht. 
In de scriptie zelf omschrijft zij de raam
overeenkomst als een overeenkomst Ius
sen gemeente en corporaties waarin deal
gemene kaders worden vastgelegd, waar
binnen deze partijen samenwerken in het 
uitvoeren van het volkshuisvestingsbeleid. 

Dit beleid zelf behoort volgens haar te 
worden vastgelegd in een gemeentelijk 
volkshuisvestingsplan. Anders dan bij de 
raamovereenkomst wordt echter niet aan
gegeven, uit welke elementen dit plan zou 
moeten bestaan. Over de bepalingen van 
de herziene Woningwet inzake planning 
en programmering wordt zelfs helemaal 
niet gesproken 

Het aardige is, dat in de scriptie van 
Hoedemakers over het afvalstoffenbeleid 
ook een duidelijke relatie wordt gelegd 
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met het onderwerp van de vierde scriptie, 
namelijk het produktbeleid. Vanuit de op
tiek van de afvalpremie als primair uit
gangspunt ligt dat ook voor de hand. Maar 
tegelijk is daarmee aangegeven dat dit 
nog steeds het zwakste onderdeel van de 
in de Afvalstoffenwet voorziene plannen 
vormt. Volgens dat van de provincie Lim
burg dient het preventiebeleid vooral op 
nationaal niveau gestalte te krijgen. Helaas 
is het aanvullende provinciale beleid ook 
nog niet verder uitgekristalliseerd in con
crete maatregelen. 

Aldus Hoedemakers die wat dit betreft 
een aantal nuttige suggesties doet, onder 
andere wat betreft gedifferentieerde tarief
stelling (afhankelijk van de aangeboden 
hoeveelheid vuil) Veel concreter kon hij 
aan de hand van NMP en Provinciaal Af
valplan Limburg zijn op het stuk van ge
scheiden inzameling en hergebruik, afval
verbranding en verantwoord storten, zelfs 
met aanduiding van de kosten. 

Arie van der Lee bespreekt in het meer 
praktische gedeelte van zijn werk het plan 
dat de drie Hollandse Landbouw Organi
saties in 1988 voor de tuinbouw in het 
Westland hebben uitgebracht. Dit plan is 
later door het Landbouwschap overgeno
men in diens integraal Milieu Aktie Plan 
voor aile sectoren in de land- en tuinbouw. 

Van der Lee blijkt goed op de hoogte 
van alles wat er in zijn sector speelt, want 
in april van dit jaar weet hij al een aandui
ding te geven van het convenant dat tus
sen het gezamenlijke tuinbouwbedrijfsle
ven en het Hoogheemraadschap Delfland 
in voorbereiding was. lnmiddels is het con
cept van dit zogeheten Westland-conve
nant verschenen en heeft het in milieukrin
gen het nodige stof doen opwaaien. Het 
convenant is erop gericht om, vooruitlo
pend op de vergunningverlening ingevol
ge de Wet Verontreiniging Oppervlaktewa
teren (WVO), alvast een reductie van 80% 
lazing van bestrijdingsmiddelen en 40% 
lazing van meststoffen te bereiken en wei 
in vijf jaar tijd. 
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Produktregulering 
Bij produktgericht milieubeleid gaat het 
om het gedrag van twee marktpartijen, 
consumenten en producenten, die be'in
vloed moeten worden in milieuvriendelijke 
richting. Veel voorbeelden daarvan zijn er 
nog niet in de praktijk, ook al word\ in de 

Er moeten meer 
voorbeelden van 
milieuvriendelijk gedrag 
van producenten en 
consumenten komen 

reclame voor wasmiddelen en andere mi
lieuschadelijke produkten in toenemende 
mate op deze zaak ingespeeld. Ook zijn er 
al grote levensmiddelenbedrijven die 
eisen gaan stellen aan land- en tuinbouw
produkten, wat betreft een milieuvriendelij
ke wijze van produceren. Meijs kan in zijn 
scriptie \evens gewag maken van enkele 
convenanten die met betrekking tot be
paalde produkten tussen overheid en pro
ducenten ziJn gesloten. 

Betreft het hier de zogenaamde sociale 
regulering die zijn voorkeur heeft, ook fi
nanciele instrumenten komen voor. Als 
voorbeeld van een regu lerende heffing 
noemt hij die op gelode benzine, terwijl 
uiteraard ook statiegeldregelingen in dit 
verband genoemd mogen worden, even
als subsidies voor schone technologie. 
Een relatief onbekende vorm van financie
le regulering voor Nederland zijn de ver
handelbare emissievergunningen, zoals 
die in de Verenigde Staten worden gehan
teerd. De produktaansprakelijkheid komt 
er in de scriptie wat bekaaid van af. In Ieite 
geldt dit ook voor de fysieke regulering, 
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dus het rechtstreekse verbod van produk
tie en handel in bepaalde produkten. 

Aanbevelingen 
'De verzorgingsstaat is op zijn retour, de 
overheid is druk bezig ziJn verzorgende rol 
los te Iaten. Wie vult het gat op, dat de zich 
klein makende overheid laat vallen, hoe 
ziet de nieuwe rolverdeling er uit?' Aldus 
de vraagstelling in het samenvattende 
hoofdstuk van mevrouw Meens. Haar ant
woord voor de sector volkshuisvesting is 
volstrekt duidelijk: de woningcorporatie als 
deel van het maatschappelijk middenveld. 
Eerder heeft zij al melding gemaakt van 
het primaat van de corporaties bij de so
ciale woningbouw ingevolge artikel61 lid 2 
Woningwet. Voor het beheer, het onder
houd en de renovatie van woningwetwo
ningen als directe toepassing van het rent
meesterschap geldt hetzelfde. 

Het middenveld word\ door christen-de
mocraten niet gezien vanuit de laissez 
faire-benadering, maar zij orienteren deze 
gespreide verantwoordelijkheid aan de 
normen van rentmeesterschap en solidari
teit. Dit laatste kernbegrip komt bij de 
volkshuisvesting duidelijk naar voren in de 
zorg voor de sociaal zwakkere woningzoe
kende. De publieke gerechtigheid vraagt 
van de overheid, dat zij voorwaarden 
schept, waaronder de verantwoordelijke 
maatschappij kan functioneren. Het Rijk 
stelt via het Besluit Toegelaten lnstellingen 
voorwaarden aan corporaties en houdt 
toezicht. Het zwaartepunt van het volks
huisvestingsbeleid ligt in de gedachten
gang van de schrijfster echter bij de ge
meenten in samenspel met de corporaties. 
'Volkshuisvesting is gemeentezaak en cor
poratietaak.' Aldus haar zinspreuk en \e
vens ondertitel van de scriptie. 

'De in het Nationaal Milieubeleidsplan 
en in het Limburgse Provinciaal afval
stoffenplan gepresenteerde beleidsvisies 
ten aanzien van het toekomstig te voeren 
afvalstoffenbeleid bieden vanuit christen
democratische optiek voldoende mogelijk
heden voor een verantwoord afvalstoffen-
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beleid. Met name de uitgangspunten van 
het geven van de hoogste prioriteit aan af
valpreventie, vervolgens hergebruik van 
afvalstoffen, daarna verbranden en ten
slotte minimale stort onder verantwoorde 
controle sluiten goed aan biJ de christen
democratische gedachte van goed rent
meesterschap. BiJ de verdere uitwerking 
van deze uitgangspunten moeten echter 
enkele kantteken1ngen geplaatst worden. 

Aldus de aanvang van het hoofdstuk 
Conclusies en aanbevelingen uit de scrip
tie van Hoedemakers. HiJ wil de afvalpre
ventie gestalte geven door een op rijksni
veau te ontwikkelen produkt- en consu
mentenbeleid en ziet voor de provincie 
een aanvullende taak weggelegd. De ge
meente komt hier wat minder duideliJk naar 
voren. Bij de gescheiden inzameling en het 
hergebruik van afvalstoffen ligt dat uiter
aard anders. Oaar word! meer aandacht 
gevraagd voor hergebruik van bouw- en 
sloopafval en van kunststofprodukten.' 

Afvalverbranding is echter weer een 
zaak van interprovinciale samenwerking, 
waarbij zelfs een landelijk koppelnet word! 
aanbevolen om overcapaciteit te voorko
men. Ook moeten afvalverbrandingsinstal
laties aan een uitvoerige milieu-effectrap
portage worden onderworpen, me de ge
zien de dioxine-ervaringen. Storten van at
val wordt gezien als sluitstuk van de 
afvalverwerkingsketen, waarbij ook een 
optimale nazorg op de stortplaatsen nodig 
is. Ten aanzien van de opties verbranding 
en starting is volgens Hoedemakers in de 
beleidsstukken nog te weinig lange-ter
miJnvisie aanwezig, vooral wat betreft her
gebruik van verbrandingsresiduen (ver
glazing) en inrichting van stortplaatsen. 

'Tuinder, waar ben je mee bezig? Waar 
ga je naar toe?' Zo luidt het opschrift van 
het zevende en laatste hoofdstuk uit de 
boeiende scriptie van Van der Lee. Hij be
gin! dit hoofdstuk met een schets van de 
sterk veranderende positie die de agrarier 
in onze samenleving inneemt. Van ouds
her was deze juist degene, die in zijn werk 
het dichtst bij de natuur stond. Hij was bij 
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uitstek ook het voorbeeld van de mens die 
dicht biJ de Schepper leefde. Diezelfde 
agrarier- zegt Vander Lee terecht- word! 
nu als een van de grootste milieuvervuilers 
afgeschilderd Oat zit hem geweldig 
dwarsl In enkele jaren tijd is het beeld van 
de agrarier in de samenleving drastisch 
gewijzigd. De landbouw behoort volgens 
velen nu bij de grote drie vervuilende sec
loren, te weten: 
- lndustrie; 
- Verkeer; 
- Landbouw. 
De Westlandse tuinder werd jarenlang ge
prezen om zijn mooiste tomaten, sla en 
bloemen. De consument dwong hem tot 
het gebruik van steeds meer bestrijdings
middelen om daardoor een nog gaver en 
mooier produkt te krijgen, dat in ieder ge
val insektenvriJ en ziektevrij zou zijn. Plot
seling realiseert de consument zich nu, dat 
er daardoor teveel gif word! gebruikt en 
ontstaat er een taboe op de chrysant. Ook 
de overheid heeft zich met haar regeling 
aan de veranderde maatschappelijke nor
men en waarden aangepast en zich te wei
nig gerealiseerd, wat dit voor een enorme 
omschakeling heeft gevergd en nog 
vraagt voor en van de agrarier. In plaats 
van zich te concentreren op de controle
taak en het stellen van ge- en verboden, 
dient de overheid meer een beleid te voe
ren, waarin de burgers, in dit geval de 
agrariers zich zelf verantwoordelijk voelen 
voor het milieubeleid. 

Aldus de - uiteraard sterk verkorte -
weergave van schrijvers betoog. lk deel 
zijn kritiek op een te eenzijdig op dwang 
gerichte overheidsaanpak en ook zijn 
voorkeur voor convenanten, waarvan dat 
voor het Westland nu een fraai voorbeeld 
is. Onder de conclusies zal ik nog wat na
der ingaan op de vraag of ook het COA 
zich in deze teveel tot de naleving, de con
trole en de financiering van het proces be-

1 Haaksbergen. de gemeente van Staatssecretans Ga
bor. heeft hier met haar verwerking van landbouwplas
tlcs 1n trotto~rbanden het goede voorbeeld gegeven. 
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perkt en dus te weinig oog heeft voor de 
begeleiding van de agrariers. 

Ook Lucas Meijs laat niet na in zijn con
clusies en aanbevelingen voor het pro
duktgerichte milieubeleid een direct ver
band te leggen met het rentmeesterschap. 
Het milieu verdient onze algemene zorg, 
zo zegt hij. Het begrip 'rentmeesterschap' 
doet een beroep op ieder individu, iedere 
organisatie en de overheid om de beheer
der, de rentmeester van de schepping te 
zijn. Voor de overheid wordt dit nog eens 
extra aangevuld door- zoals het Program 
van Uitgangspunten het in artikel 46 uit
drukt- 'de publieke zorg dat de vruchten 
van de schepping aan allen ten goede 
kunnen komen, met inbegrip van onze 
naaste en dena ons komende generaties'. 
Dit is het dienen van de gerechtigheid. De 
overheid heeft de eindverantwoordelijk
heid voor het milieubeleid. 

Schrijver reikt overigens met zijn aanbe
velingen niet verder dan de polsstok van 
het produktbeleid lang is. Hij beseft terde
ge, dat men bij maatregelen die zowel op 
consumenten als producenten zijn gericht, 
zich moet beperken tot die produkten 
waarvoor dit een zinnige extra ingang voor 
milieubeleid vormt. En ook dan nog heeft 
hij voorkeur voor sociale en financiele re
gulering boven rechtstreekse verboden. 
Fysieke regulering moet volgens hem ge
bruikt worden om minimumnormen aan te 
geven, waaraan iedereen zich moet hou
den. Naast deze algemene aanbevelingen 
worden nog enkele specifieke gedaan: 
- maatregelen die genomen worden van

uit het stoffengerichte beleid moeten ge
toetst worden op hun implicaties voor 
verschillende produktgroepen; 

- er moet meer gebruik worden gemaakt 
van regulerende heffingen op emissies; 

- er moet nader onderzoek worden ver
richt naar de produktbeoordeling, naar 
de grenzen van produktgroepen die 
door de gebruikers als functioneel gelijk
waardig worden beschouwd en naar het 
verband tussen de soort produktgroep 
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en de mix van maatregelen die daarvoor 
geschikt zijn. 

Conclusies 
In dit laatste onderdeel van mijn scriptie
bespreking trek ik zelf enkele conclusies. 
De eerste is wei, dat het Prof. Steenkamp 
lnstituut met zijn CDA-kaderschool werke
lijk aile lof verdient voor deze op theorie en 
praktijk gerichte opleiding Het feit dat er 
binnen een jaar door mensen die ook wei 
!link bezel zullen zijn, niet aileen een gede
gen cursus kan worden gevolgd, maar ook 
nog een scriptie geschreven van een ge
halte als hierboven aangegeven, bewijst 
het belang niet aileen voor de cursisten, 
doch ook voor de partij. Het is mij niet be
kend of dit voorbeeld inmiddels navolging 
heeft gevonden bij andere partijen, doch 
in ieder geval zij het liberalen en sociaal
democraten van harte aanbevolen. Voor 
de toetsing en toepassing van hun politie
ke beginselen en programma's kan een 
dergelijk experiment uitermate nuttig zijn. 

Dit brengt mij op de tweede conclusie, 
die omtrent de toetsing van de politieke fi
losofie. Meer dan welke politieke stroming 
ook heeft de christen-democratische, ze
ker na de ineenstorting van het zogenaam
de reeel bestaande socialisme elders in 
de wereld, de wind mee, zowel in praktisch 
als in ideologisch opzicht. Niet aileen is dat 
bij het tienjarig bestaan van het CDA aller
wege in ons land erkend, ook in Oost-Euro
pa zien - zoals Mient Jan Faber terecht in 
een perspublikatie over de kerken aldaar 
heeft opgemerkF - christenen verwach
tingsvol uit naar christen-democratische 
inzichten en ervaringen uit het Westen. 
Daar komt voor ons land nog bij, dat met 
het rapport 'Publieke gerechtigheid, Een 
christen-democratische visie op de rol van 
de overheid in de samenleving' van het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA, 
nu de algemene filosofie van deze partij op 
tafel ligt. Daarin is ook vervat de politieke 

2 Heulende kerken zoeken n1euwe moraal, NRC Han
delsblad 28 december 1990, biz. 7. 
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keuze tussen de verschillende beleidsin
strumenten, waarover prof. mr. H.J. de Ru 
en ondergetekende bij de presentatie op 
23 november jongstleden van gedachten 
hebben gewisseld. Juist die instrumenten
leer is- het blijkt ook uit de scripties- voor 
de politieke praktijk van aile dag van groot 
be lang. 

Mijn voorstel is dan ook, dat bij de keuze 
van onderwerpen en ook bij de behande
ling daarvan in toekomstige scripties het 
bovengenoemde rapport mede als uit
gangspunt en hoeksteen wordt genomen. 
Het vormt als het ware een nadere uitwer
king van het Program van Uitgangspunten, 
maar het verdient tegelijk, vooral waar het 
de instrumentele uitwerking betreft, een 
nadere toetsing aan de praktijk te onder
gaan. Want waterdicht zal de christen-de
mocratische instrumentenleer nog niet 
zijn. Daarvoor is deze eerste paging nogal 
te zeer tentatief van karakter. Het belang 
ervan zal echter niemand ontkennen. AI te 
lang hebben politici en ook politieke partij
en gedaan, alsof de instrumenten van de 
sociale rechtsstaat politiek indifferent wa
ren. Zulks terwijl nota bene de tegenstel-

Convenanten zijn vormen 
van op wederkerigheid 
gebaseerd 
overheidsbeleid 

ling tussen de drie grote politieke stromin
gen oorspronkelijk wei degelijk instrumen
teel was bepaald, immers betrekking had 
op de eigendom van grond en produktie
middelen' 
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Convenanten 
lk wil het belang van deze kwestie tot slot 
nog illustreren aan de hand van de conve
nanten, waarvoor in verschillende van de 
besproken scripties wordt gepleit. Helaas 
zijn deze door minister Alders weer wat 
naar de achtergrond gedrongen, wat het 
milieubeleid betreft. Toch vormen zij ook 
op dat gebied de juiste uitdrukking van 
een op wederkerigheid in plaats van een
zijdigheid gebaseerd overheidsbeleid. Oat 
wil zeggen een beleid waarin de samen
werking tussen overheden en maatschap
pelijke organisaties tot uitdrukking wordt 
gebracht. Een samenwerking die op ge
bieden als milieubeheer, volkshuisvesting, 
zorgverlening, onderwijs, sociale vernieu
wing enzovoort zo dringend nodig is. Juist 
omdat het hierbij gaat om maatschappelij
ke verzorgingstaken die wat uitvoering be
treft in handen horen te zijn van de maat
schappelijke organisaties, maar waar de 
overheid ingevolge de sociale grondrech
ten de nodige garanties en voorwaarden 
voor moet scheppen. 

lk eindig met het Westland-convenant, 
juist omdat ik blijkbaar iets goed te maken 
heb tegenover Van der Lee. Die vond im
mers in het CDA-programma nog te weinig 
terug van de begeleidende taak die de 
overheid ten aanzien van de burgers, in 
casu de agrariers heeft, waar het om zulke 
ingrijpende maatregelen gaat als die met 
betrekking tot het milieu. Het kan zijn, 
hoewel ik erop wijs, dat in artikel 1.4.4 van 
hoofdstuk IV wei degelijk wordt gepleit voor 
ondersteuning door de overheid van plan
nen van het Landbouwschap om de Ne
derlandse land- en tuinbouw over de hele 
linie schoon te Iaten produceren Welnu, 
dat zijn nu juist de plannen van het bedrijfs
leven zelf, waar Van der Lee zo enthou
siast over schrijft. Persoonlijk heb ik in een 
nog te publiceren rede bij het 110-jarig be
staan van de juridische faculteit van de 

3 Z1e hierover m11n beschouwing over Eigendomsverhou
dmgen 1n dr1estromenland, Jub1leumnummer AR Staat
kunde 79/3 4, 100 JAARP 1879-1979. biz. 129 e.v. 
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VU' niet aileen mijn instemming met het 
Westlandse convenant betuigd, doch ook 
gepleit voor algemeen-verbindendverkla
ring ervan door het Landbouwschap bij 
verordening. Dit om te verhinderen dat we
derkerigheid van het overheidsbeleid in 
vrijblijvendheid zou ontaarden." Maar dat 
zal ook de bedoeling van de geachte 
schrijver niet zijn geweest. 

4 Gedoogbelerd een twrstappel tussen normatrvrsten en 
instrumentalrsten. Rede urtgesproken op het sympo
sium Gedogen door de overheid, ter gelegenherd van 
het 11 0-Jarig bestaan van de Facultert der Rechtsge-

100 
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leerdherd van de VnJe Ur1rversrteit op woensdag 28 no
vember 1990. 

5 Men kan dre vnjblrJvendherd ook trachten te voorkomen 
door- zoals minrster Alders rn ziJn brref aan de Zurdhol
landse Mrlreufederatre wrl- parallel aan het convenant 
vergunningverlenrng voor te bereiden. HrJ onderschat 
echter de veel verder strekkende werkrng van het con
venant algehele omschakelrng van het produktrepro
ces met posrtieve begeleidrng van overherdswege 
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Chnstel11k-soc1aal 

Drs. M. Kastelein 

Worsteling over 
armoede en 
participatie 

1991 belooft een vruchtbaar jaar te wor
den voor principiele bezinning op de 
problematiek van armoede en partic!'pa
tie. Van 11 tot 15 november zal een 
nieuw Christel1jk Sociaal Congres wor
den gehouden. Het beleidsadvies 'Ar
moede en partic!'patie' van het Weten
schappeiJjk lnstituut voor het COA Ievert 
daaraan een bijdrage. Het geeft een ge
degen analyse en waardevolle oplos
singsrichtingen. 

Het rijke Nederland wordt geconfronteerd 
met merkwaardige dilemma's. Er is sprake 
van analfabetisme en toenemende schuld
saneringen. Dit terwijl het bezit van duur
zame consumptiegoederen toeneemt en 
het aantal vakanties ieder jaar stijgt. Het 
begrip armoede is teruggekeerd in de pu
blieke discussie. Dit schept verplichtingen 
voor de christen-democratie. 

Het beleidsadvies over armoede en par
ticipatie uit mei 1990 van het Wetenschap
pelijk lnstituut voor het CDA, opgesteld op 
verzoek van het CDA-partijbestuur, Ievert 
een gedegen analyse van de problema
tiek. In het advies wordt armoede om
schreven als onvoldoende deelname aan 
het sociale verkeer als gevolg van finan
ciele, sociale en persoonlijke factoren. De 
problematiek betreft niet aileen de hoogte 
van de uitkeringen maar dient verb reed en 
verdiept te worden. Het beleidsadvies be-
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vat een analyse van armoede als maat
schappelijk probleem, een beschrijving van 
de christen-democratische opvattingen, 
een uitstapje naar de sociale vernieuwing 
en tenslotte tal van concrete beleidsaanbe
velingen. 

In de bespreking van dit beleidsadvies wil 
ik de volgende punten aan de orde stellen: 
- opleving armoedediscussie; 
- relatie christelijk sociaal denken; 
- rechtvaardige inkomensverdeling; 
- individualisering versus draagkracht; 
- positie van kinderen. 

Opleving armoedediscussie 
De discussie over een rechtvaardige inko
mensverdeling beheerst al jaren het poli
tieke toneel. Het begrip armoede is een 
tijdlang uit de publieke discussie verdwe
nen. In het beleidsadvies wordt geconsta
teerd dat de laatste jaren veel gediscus
sieerd is over de vraag of armoede feitelijk 
bestaat in Nederland. Het is opvallend dat 
in het beleidsadvies die vraag eigenlijk 
niet aan de orde is. Het beleidsadvies 
geeft talloze suggesties om de armoede
problematiek op te lossen. 

In de sociaal-politieke programma's van 
het CNV uit de jaren zeventig en tachtig 

Drs. M Kastele1n ( 1957) 1s bele1dsmedewerker soc1ale ze
kerheld biJ het CNV 
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komt het woord 'armoede' in relatie met de 
Nederlandse situatie tot 1989 niet voor. 
Het nieuwste sociaal-politieke program uit 
1989 bevat voor het eerst een parag raaf 
over armoedebestrijding, dit overigens na 
behoorlijke discussie.' In de jaren zeventig 
en het grootste deel van de Jaren tachtig 
ligt een sterker accent op de bestrijding 
van de armoede in andere delen van de 
wereld en wordt voor Nederland vooral 
eind jaren zeventig gepleit voor een nieuwe 
levensstijl, een rechtvaardiger inkomens
verdeling en gewezen op de nadelen van 
de onbelemmerde economische groei. 

Overigens geldt hetzelfde grosso modo 
voor de verkiezingsprogramma's van het 
CDA Zelfs in het nieuwste verkiezingspro-

Het schild voor de 
zwakken was niet sterk 
genoeg om armoede te 
voorkomen 

gramma komt het begrip armoede(bestrij
ding) niet voor.' In het beleidsadvies van 
het Wetenschappelijk lnstituut wordt dan 
ook niet n.9_ar dit v~rkiBzingsprogramma 
verwezen. Wei wordt gewezen op het Pro
gram van Uitgangspunten van het CDA waar 
niet het woord 'armoede' wordt gebruikt. 
maar de aanduiding 'zwakken in de samen
leving'. Overigens is de visie dat de overheid 
schild moet zijn voor de zwakken en dienst
baar moet zijn aan men sen in nood van een 
ander niveau, dan de nu opgekomen con
statering dat armoede in Nederland voor
komt en dat een actief beleid op dit terrein 
noodzakelijk is. Kennelijk was het schild niet 
sterk ge1loeg om armoede te voorkomen. 
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De discussie in Nederland over 'nieuwe 
armoede' is niet aangezwengeld door po
litieke partijen, maar door organisaties en 
instanties vanuit de samenleving. Dit geldt 
in het bijzonder voor de kerken en de so
ciale diensten van de grote steden.' Te
recht besteedt het beleidsadvies aan
dacht aan de kerkelijke conferenties tegen 
verarming in Nederland. De eerste confe
rentie vond plaats op 29 september 1987. 
De strijd tegen armoede wordt theologisch 
onderbouwd. 

De geloofsbrief in het kader van het 
Conciliair Proces constateert dat ook in 
Nederland sprake is van een verarmings
proces en constateert dat armoede on
recht is. Kern van de theologische visie is 
de tekst uit Lucas 6 'Zalig gij armen, want 
uwer is het Koninkrijk van God "' 

Het is opvallend dat in het beleidsadvies 
bij de beleidsaanbevelingen wordt gecon
stateerd dat een grater gewicht moet wor
den toegekend aan het armoedevraagstuk. 
Schijnbaar kan dit door ervan uit te gaan 
dat dit nu al gebeurt door het opkomen 
voor de zwakken in de samenleving. Ditter
wijl terecht in de jaren tachtig is gediscus
sieerd over het bestaan van armoede in 
Nederland in het Iicht van de hoogte van 
het sociaal minimum in Nederland. Dit nog 
los van de problemen in de Derde Wereld. 

Relatie christelijk sociaal denken 
Een rapport over armoede en participatie 
past in de traditie van het christelijk sociaal 
denken. Dit jaar is een bijzonder jaar in dit 
verband. Het is 100 Jaar geleden dat de 
pauselijke encycliek 'Rerum Novarum' ver
scheen en dat de Anti-Revolutionaire Partij 

1 CNV-soc1aal polit1ek program voor de per1ode 1990-
1994 'Toekomst 1n banen' juli 1989,34-35 

2. CNV-soc1aal polit1ek program voor de penode 1977-
1981 'Sociale groe1' 3-4 

3 CDA-program van akt1e '89-'93 Verantwoord voortbou
wen' JUII 1989 

4 G Oude Engber1nk Mln1ma zonder marge, JUnl 1984 
en Min1ma zonder marge, de balans d11e 1aar later, sep
tember 1987. 

5 Stuurgroep Raad van Kerken in Nederland, Geloofs
brlef over gerecht1ghe1d vrede en heelheid van de 
schepp1ng, 19-20. 
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te zamen met Patrimonium in ons land een 
christelijk sociaal congres organiseerden. 
Zowel de pauselijke encycliek als het con
gres stelde de sociale kwestie centraal. 
Het is de bedoeling dat er van 11 tot en 
met 15 november 1991 een nieuw Christe
lijk Sociaal Congres komt. 

Een initiatiefgroep onder Ieiding van 
prof. dr. H.J. van Zuthem heeft een basis
document opgesteld om de context te 
markeren waarbinnen de te behandelen 
thematiek van het Christelijk Sociaal Con
gres kan worden geplaatst." Het document 
poogt vast te stellen wat in de huidige tijd 
de kern van de 'sociale kwestie' is. Tal van 
christelijke organisaties zijn uitgenodigd 
op het document te reageren. Het basis
document zal samen met de reacties van 
de organisaties gebruikt worden voor de 
uiteindelijke congresstukken. In het basis
document komt de problematiek van ar
moede en participatie ook aan de orde. De 
sociale problematiek valt volgens de initia
tiefgroep 1991 in drie delen uiteen 
a Het vanwege structurele oorzaken 

steeds weer ontstaan van slachtoffers; 
b Het groeiende besef van zinloosheid; 
c De onbeheersbaarheid van processen 

op het terrein van produktie en con
sumptie. 

In dat verband komt armoede bij de drie 
onderdelen aan de orde. Echter de armoe
deproblematiek in Nederland wordt wei 
voortdurend gerelativeerd in vergelijking 
met de toenemende armoedeproblema
tiek in de Derde Wereld. De relatie met 
participatie wordt ook door de initiatief
groep 1991 onderkend door de koppeling 
aan het beg rip zinloosheid. Gebroken rela
ties, werkloosheid en armoede dragen bij 
aan de zinloosheid Participatie, het besef 
nodig te zijn, draagt bij aan de oplossing 
van de zinloosheid van het bestaan. 

In het rapport van de initiatiefgroep 1991 
wordt de armoedeproblematiek wei ge
constateerd maar zowel in de analyse als 
in de oplossingen wordt er een zeer na
drukkelijke koppeling gelegd met andere 
problemen en met de armoede in de Der-
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de Wereld. In het rapport van het Weten
schappelijk lnstituut wordt in de titel een 
duidelijke relatie gelegd tussen armoede 
en participatie. Ook in de analyse wordt de 
problematiek breder gesteld dan aileen de 
hoogte van het sociaal minimum en wordt 
een koppeling gelegd met de verantwoor
delijke samenleving. Een belangrijk ele
ment dat in het basisdocument veel expli
cieter naar voren komt dan in het beleids
advies is de relatie tussen een zinvol be
staan en armoede. Dit kan een verdieping 
opleveren van de christen-democratische 
visie op armoede. Door gebrek aan finan
ciele middelen dreigt het gevaar dat men
sen geen gelegenheid krijgen zinvol be
trokken te worden bij zaken buiten hun di
recte persoonlijke leefwereld. De zin van 
het bestaan, een toenemend probleem in 
de Westerse samenleving, komt onder 
grote druk door armoede. Dit steekt dieper 
dan de constatering dat participatie moei
lijker wordt. Dit raakt de kern van het men
selijk bestaan. In hoeverre is iemand nog 
in staat tot dienst aan de naaste, aan de 
schepping en aan God? 

Niet aileen in Nederland is 1991 een be
langrijk jaar voor wat betreft het christelijk 
sociaal denken. Paus Johannes Paulus II 
heeft op nieuwjaarsdag een nieuwe ency
cliek aangekondigd over de sociaal-eco
nomische problemen van de twintigste 
eeuw. Hij riep de katholieke gelovigen op 
zich meer te verdiepen in de katholieke so
ciale leer, waarin thema's als gerechtig
heid, vrede en arbeid centraal staan. Kart
om, 1991 belooft een vruchtbaar jaar te 
worden voor wat betreft een principiele be
zinning op de problematiek van armoede 
en participatie. 

Rechtvaardige inkomensverdeling 
Het beleidsadvies 'Armoede en participatie' 
onderkent dat armoede in Nederland vooral 

6. St1cht1ng 1991. 'Bedreigde verantwoordel1jkhe1d'. ba
sisdocumentatie t.b.v. het Chr1stei1Jk Soc1aal Congres 
11-15 november 1991. oktober 1990. Het commentaar 
van het CDA op dit bas1sdocument IS elders in dit num
mer afgedrukt (red ) 

103 



een relatieve component heeft. Armoede 
neemt toe naarmate mensen op een steeds 
grotere 'afstand' komen van anderen vooral 
in materieel opzicht. Dit hangt sterk samen 
met de inkomensverdeling en de problema
tiek van individualisering en draagkracht. 

Allereerst de inkomensverdeling. Het 
beleidsadvies pleit voor een billijke inko
mensverdeling en een beleidsmatige aan
passing van de uitkeringen aan de ontwik
keling van de CAO-Ionen. Het woord 'bil
lijk' is wat mager, gebruikelijker is het 
woord rechtvaardig te hanteren. Dit sluit 
aan bij het Bijbelse begrip gerechtigheid 
dat een van de vier kernbegrippen vormt 
waaraan de christen-democratie de inspi
ratie ontleent. Het begrip gerechtigheid 
kent de dimensie van het recht. Dit sluit 
niet uit de onderscheiden verantwoorde
lijkheid van de overheid en de sociale part
ners. Voor wat betreft de koppeling ligt het 
voor de hand het uitgangspunt te funderen 
in het Nederlandse recht. Dit doet ook 
recht aan wat geregeld is in het Program 
van Uitgangspunten namelijk dat het ni
veau van de uitkeringen georienteerd moet 
zijn op de inkomens van de werkenden 7 

Een puur beleidsmatige koppeling Ievert 
in vergelijking met een wettelijke koppeling 
meer onzekerheid op voor de inkomensont
wikkeling van de uitkeringsgerechtigden en 
doet hieraan geen recht. Een meerderheid 
van de SER (kroonleden en werknemersor
ganisaties) vindt ook dat in de wet moet wor
den vastgesteld dat het minimum loon en de 
sociale uitkeringen in beginsel de welvaarts
ontwikkeling volgen." Slechts in bijzondere 
omschreven situaties kan op basis van zo
genaamde afwijkingsgronden hiervan wor
den afgeweken. Deze benadering is door 
het huidige kabinet overgenomen. 

lndividualisering versus draagkracht 
Een belangrijk punt in het kader van een 
rechtvaardige inkomensverdeling is de 
problematiek van individualisering en 
draagkracht. Dit komt op diverse plaatsen 
in het beleidsadvies 'Armoede en partici
patie' naar voren. 
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In het Program van Uitgangspunten in 
het al eerder aangehaalde artikel 41 kiest 
het CDA voor het draagkrachtbeginsel. Dit 
houdt in dat het beleid inzake de sociale 
zekerheid en de belastingen wordt afge
stemd op het samenlevingsverband waar
in de uitkeringsgerechtigde en belasting
plichtige woont en leeft. 

De keuze voor draagkracht 
kent een duidelijke bijbelse 
oorsprong 

Dit beginsel staat in de samenleving ter 
discussie, maar ook binnen het CDA. Dit 
blijkt ook uit de instelling van een werk
groep 'lndividualisering en draagkracht' 
vorig jaar door de partij. Het is de bedoe
ling dat deze werkgroep voorjaar 1991 
rapporteert aan het CDA-partijbestuur. Het 
beleidsadvies kiest conform het Program 
van Uitgangspunten voor het draagkracht
beginsel. Echter in het beleidsadvies wor
den individualisering en draagkracht als 
twee elkaar min of meer uitsluitende begin
selen gepresenteerd. Dit hoeft niet altijd zo 
te zijn. De keuze voor het draagkrachtbe
ginsel binnen het CDA is gebaseerd op so
lidariteitsoverwegingen. Het kent een dui
delijk bijbelse oorsprong. AI in het eerste 
bijbelboek Genesis komt naar voren dat 
het niet goed is als de mens aileen is.o Een 
mens wordt pas werkelijk mens in relatie 

7. Art1kel 41 u1t het Program van Uitgangspunten van het 
Christen Democratisch Appel. 

8 SER-advies aanpassingssystemat1ek m1n1mumloon en 
sociale u1tker1ngen. 88/03. maart 1988 

9 Genesis 2 vers 1 B. 
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met andere mensen. Dit tell des te zwaar
der als een ander mens ondersteuning no
dig heeft. De fiscale en sociale regelge
ving moet mensen niet uit elkaar driJven en 
tot 'alleen'staanden maken, maar onder
steunen daar waar mensen zorg voor el
kaar op zich nemen. Echter een individue
le benadering hoeft dit principe niet altijd 
te ondergraven. Dit geldt met name als 
kinderen in het geding zijn. Het korten van 
inkomens van kinderen op de uitkering of 
subsidie van de ouders kan inwonende 
kinderen het huis 'uit Jagen'. Vervolgens 
hebben deze uitwonende kinderen recht 
op individuele huursubsidie en in sommige 
gevallen op een hogere studiebeurs c.q. 
een hogere bijstandsuitkering. Dit leidt tot 
eigenaardige situaties in strijd met de oor
spronkelijke bedoeling van het draag
krachtbeg insel. 

Positie van kinderen 
Kinderen spelen een wezenlijke rol in het ar
moedevraagstuk. Het beleidsadvies con
stateert dat huishoudens met kinderen snel
ler in de problemen komen dan huishou
dens zonder kinderen, hetgeen onder an
dere blijkt uit de schuldenproblematiek. Dit 
is geen wonder omdat de kinderbijslag ge
middeld slechts ongeveer 40% van de kos
ten van kinderen dekt en de (minimum) uit
keringen niet zijn gedifferentieerd naar kin
dertal. Hier past een individuele benadering 
gebaseerd op draagkrachtoverwegingen. 
Terecht pleit het rapport voor een mix van 
verhoging van de kinderbijslag en differen
tiatie van minimumuitkeringen naar het aan
tal kinderen dat tot een huishouden be
hoort. Deze beleidsmix is vorig jaar ook 
door een meerderheid van de SER bepleit. w 

Een punt dat de SER vooralsnog heeft Ia
ten liggen is het opnemen van de 'oppor
tunity costs' in de kinderbijslag. Dit houdt in 
dat de kinderbijslag niet aileen een tege
moetkoming geeft in de kosten van levens
onderhoud en van de opvoeding van kin
deren, maar ook aan ouders een tegemoet
koming dient te worden gegeven voor het 
mogelijke inkomensverlies wanneer zij bij 
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de komst van kinderen zich (gedeeltelijk) 
uit het arbeidsproces terugtrekken. 

De mogelijkheid voor ouders om zelf 
hun kinderen op te voeden staat op dit 
moment namelijk behoorlijk onder druk. 
Versterking van de financiele draagkracht 
is geboden. Terecht wiJSl het beleidsad
vies een tegengestelde ontwikkeling als 
de afschaffing van de overheveling van de 
basisaftrek in het kader van de loon- en in
komstenbelasting af. 

Tenslotte 
Het beleidsadvies eindigt met een groot 
aantal min of meer concrete beleidsaan
bevelingen die van groot belang zijn bij de 
aanpak van de problematiek van armoede 
en participatie. Een aantal punten spring! 
eruit. Een belangrijke zaak is bevordering 
van de deelname aan betaalde arbeid. Dit 
vereist gerichte scholing en het scheppen 
van stagemogelijkheden en werkerva
ringsplaatsen. Echter niet aile 'nieuwe ar
men' zijn gebaat met betaalde arbeid. 
Voor sommigen (ouderen en volledig ar
beidsongeschikten) is eerder zelforgani
satie en vrijwilligerswerk van belang in het 
kader van een zinvol bestaan 

Voor wat betreft de financiele problema
tiek is het noodzakelijk dat er meer voor
lichting komt over de mogelijkheden van 
de bijzondere bijstand. Deze regeling 
maakt het mogelijk rekening te houden 
met persoonlijke omstandigheden, maar 
wordt onvoldoende benut.' · 

Het beleidsadvies 'Armoede en partici
patie' komt op een goed moment. Het ad
vies biedt ook bouwstenen in het kader 
van het komende Christelijk Sociaal Con
gres. Het rapport geeft een gedegen ana
lyse van de armoedeproblematiek en biedt 
waardevolle oplossingsrichtingen. Deze 
boekbespreking poogt een bijdrage te le
veren aan de discussie over armoede en 
participatie. 

10. SER-advies over de structuur van de klnderbijslagen. 
90/12. Juni 1990. 

11 CNV-onderzoeksrapport 'N1euwe armoede en het ge
meenteliJk m1n1mabele1d', november 1989, 14-18 
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Periscoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Het belang van de provincie 
Vele christen-democraten staan dezer da
gen voor de taak het provinciaal beleid in 
de komende vier jaar mee uit te zetten. Er 
word! nogal eens gezegd dat de onder
handelingen voor de colleges van Gede
puteerde Staten zover afstaan van de 
christen-democratische uitgangspunten. 
Het zou veel meer gaan om een pragmati
sche problematiek, die bovendien nog 
sterk van provincie tot provincie verschilt. 
Luid zijn de stemmen die vragen wat nu ei
genlijk nog de taak van de provincie zal 
zijn in de Jaren negentig. Is de toekomst 
niet veel meer dan stadsagglomeraties 
aan de ene kant of de herstelde regio aan 
de andere kant? Ruimtelijke ordening en 
economische revitalisering zouden loch bij 
uitstek taken zijn van de stadsgewesten; 
die functioneren als trekpaard, ook voor 
wat betreft culturele voorzieningen, onder
wijsfaciliteiten en hoogwaardige gezond
heidszorg. De contacten met Den Haag en 
zelfs Brussel worden liever direct en zon
der provinciale inmenging behandeld. Is 
de provincie dan belangenbehartiger van 
de zwakkere gemeenten en het platte
land? Daar stuiten we op de hergroepering 
van dorpen - en steden - in het nieuwe 
fenomeen van de regio, die niet zelden 
provincie en landsgrens overschrijdt. In in
spraakprocedures en profielschetsen 
word! zelfs dat aanzien- en machtsver
schaffend prerogatief van de hoogste pro-
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vinciale gezagsdrager, namelijk de voor
dracht tot burgemeestersbenoeming en 
tot een aantal andere functies, uitgehold. 
De provincie lijkl een benarde veste te zijn 
geworden, het weeskind van onze staats
inrichting, in de opvattingen van sommi
gen aan opheffing, volgens anderen aan 
samenvoeging toe. 

Staat van dienst 
De staatsrechtelijke beklemming van de 
provincie doet ons nogal eens vergeten, 
dat die provincie in de afgelopen honderd 
jaar een belangrijke sociale en economi
sche rol heeft gespeeld. Als we de ge
schiedenis van de maatschappelijke trans
formatie in Nederland vergelijken met die 
van vele andere Europese Ianden, dan 
word! dat duidelijker. lndustrialisatie en ar
moedebestrijding, werkgelegenheidsbe
vordering en maatschappelijke voorzienin
gen zijn in vele Ianden synoniem voor ur
banisatie. Wie de opkomst van de mijnin
dustrie in de Borinage of het Ruhrgebied 
vergelijkt met die van Zuid-Limburg, reali
seert zich volgens welk een verschillend 
patroon in Nederland, althans op vele 
plaatsen, gestreefd is naar modernisering 
en nieuwe werkgelegenheid. Het ideaal in 
de eerste industrialisatiegolf en zeker ook 
in de na-oorlogse tweede was erop gericht 
werkgelegenheid zoveel mogelijk tot stand 
te brengen met behoud van de bestaande 
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sociale structuren. Ontworteling en prole
tarisering zijn in Nederland minder dan in 
vele andere Ianden de vruchten van een 
gedwongen huwelijk tussen industrialisa
tie en verstedelijking. Ontsluiting van het 
platteland, de werkgelegenheid in de 
agrarische sector zo hoog mogelijk, de fa
briek zo laat mogeliJk en zo dichtbij moge
liJk, maar ook het doorknippen van de 
band achterlijkheid - dorpsheid door goe
de, dikwijls een centrale maatschappelijke 
functie vervullende, dorpsscholen en niet 
te vergeten door een uitstekende en in 
Europa ongeevenaarde eerstelijnsgezond
heidszorg. Oat alles betekende, dat het 
platteland overeind is gebleven in het so
ciale transformatieproces van de laatste 
honderd Jaar Naast een actief particulier 
initiatief was dat zonder een belangrijke 
functie voor de provincie en van provincia
le instanties niet wei mogelijk geweest. 

Snoerenbundel 
Vanuit historisch oogpunt is daarom mee
warigheid over de rol van de provincie vol
strekt misplaatst. Die meewarigheid is wei 
heel opmerkelijk in de maanden, waarin ie
dereen de mond vol heeft over de overbe
laste overheid. Die term slaat immers voor
al op de centrale overheid, de overheid op 
afstand, die haar eigen burgers niet kent 
en die niet gekend wordt door de burgers. 
Zeker de provincie raakt ook niet direct 
aan de burgers en omgekeerd, maar zij 
kan wei de snoerenbundel vormen van de 
verbindingen tussen die centrale overheid 
en het lokale bestuur. De aarzelingen bij 
een centrale overheid gezag te delegeren, 
de onderste lagen opnieuw tot hun recht te 
Iaten komen, worden door niets meer ge
voed dan door de ongecobrdineerde, dui
zendvoudige benaderingen direct vanaf 
het lokale niveau. De snelle dienstauto, de 
fax en de telefoons van de stadsbestuur
ders of de dorpsburgemeesters suggere
ren de mogelijkheid van directe be·lnvloe
ding, in feite geven ze door hun verspreid
heid vrij schootsveld en houden de arbi
tersrol op een te hoog niveau. Als 
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president Mitterrand de balans zal opma
ken van twee perioden Ieiding geven aan 
de Franse natie, zal het herstel van de 
functie van het departement, als tegen
wicht tegen de centrale overheden als een 
van de belangriJkste verworvenheid gel
den. Het departement krijgt grotere auto
nomie, met een gekozen prefect, met gro
te bevoegdheden op bestuurlijk, econo
misch, maatschappelijk en cultureel ge
biedl 

Zoals geschiedenis een 
ander beeld geeft, zo zou 
ook de toekomst een ander 
Iicht op de taak van de 
provincie kunnen werpen 

De rol van de provincie kan worden be
naderd vanuit het staatsrecht, en dan kan 
inderdaad geconstateerd worden dat die 
zwak is. Maar zoals de geschiedenis een 
ander beeld geeft, zo zou ook de toekomst 
wei eens een ander Iicht op de taak van de 
provincie kunnen werpen. De nieuwe reali
teit van Nederland en de nieuwe prioritei
ten voor de komende jaren plaatsen pro
vinciaal beleid in een heel nieuw perspec
tief. 

Gerechtigheid en solidariteit 
Daar zijn op de allereerste plaats de nieu
we zwakken in de samenleving, of tenmin
ste de nieuwe groepen, die bescherming 
en speciale aandacht van de overheid ver
dienen. Denk aan ouderen, de kinderen en 
degenen die een plaats moeten (her)vin
den in het arbeidsproces. Zoals bevol
kingsexplosie en arbeidsuitstoot uit de 
landbouw honderd jaar geleden een pro-
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ces van maatschappelijke transformatie 
op gang bracht, zo zullen nu emancipatie, 
vergrijzing en de derde golf in het produk
tieproces opnieuw herinrichtingskeuzen 
van onze samenleving noodzakelijk rna
ken. En opnieuw zijn de dilemma's stede
lijke concentratie, de burgers naar de 
voorzieningen en mogelijkheden toe, of 
omgekeerd. 

Ouderen 
Het duidelijkst wordt dit in de sfeer van het 
ouderenbeleid. Ondanks aile nota's en on
danks bekendheid met de consequenties 
van de - dubbele - vergrijzing, ontgroe
ning van onze samenleving, is het besef 
van de omvang en radicaliteit van deze 
demografische revolutie nog niet echt 
groot. In het CDA-modelprogram voor de 
provinciale statenverkiezingen werd de 
nadruk gelegd op de noodzaak van be
leid, dat gericht was op de oudere en niet 
op de instelling. De institutionalisering van 
het ouderenbeleid dreigt onbetaalbaar te 
worden; er is het probleem van de nieuwe 
ghetto-vorming, er is de verplaatsing, juist 
op een moment, dat men meer dan ooit 
aan het vertrouwde, het bekende hecht. 

De voorwaarden voor nieuw ouderenbe
leid, dat niet onbetaalbaar is, niet onzelf
standig maakt, niet vervreemdt, zullen in 
belangrijke mate geschapen moeten wor
den op provinciaal niveau. Het gaat- op
nieuw- om de opbouw van een eerstelijns
gezondheidszorg die de mensen zo lang 
mogelijk thuis laat. De kwaliteit van die 
zorg werd ooit gemeten aan de mogelijk
heid om zoveel mogelijk bevallingen thuis 
te Iaten plaatsvinden. Nu moet die kwaliteit 
gemeten worden aan de verzorgingsfacili
teiten thuis, dikwijls tot in de terminale fase 
toe, de bereikbaarheid ook van de achter
liggende gezondheidsvoorzieningen, ge
makkelijk- openbaar- vervoer en dichtbij. 

Veiligheid en bescherming, in het ver
keer en tegen criminaliteit, ook dat zijn 
voorwaarden voor nieuw ouderenbeleid. 
Als de dorpen hun ouderen willen behou
den, dan is dit de conditie. En openbaar 
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vervoer en verbindingen moeten zo zijn, 
dat stad of regionaal centrum de culturele 
en economische voorzieningen kunnen 
blijven bieden, zonder dat men er moet 
gaan won en. Maar ouderenbeleid he eft 
ook alles te maken met intergemeentelijke 
voorzieningen, soms op het terrein van 
maaltijdverstrekking, recreatieve facilitei
ten, en een anti-concentratiebeleid van de 
onvermijdelijke instellingen. Oat betekent 
ook een nieuwe discussie over de tendens 
naar grootschaligheid, over de minimum
beddennorm ook van verzorgingsinstellin
gen. 

Het is juist de provincie, die op dit beleid 
van fijnmazigheid en veelomvattendheid 
een beslissende invloed kan uitoefenen. 
We moeten in de komende jaren naar een 
echt alternatief ouderenbeleid, dat de 
mensen zelfstandig houdt, in hun eigen 
omgeving, maar temidden van de mensen 
en met toegankelijkheid tot volwaardige 
voorzieningen. Hoe een beschaving met 
zijn ouderen omgaat, is wei eens de toets
steen van de humaniteit van zo'n bescha
ving genoemd. Tenminste de kwaliteit van 
het Ieven in Nederland in de komende de
cennia wordt bepaald door de wijze waar
op ons ouderenbeleid gestalte krijgt. Die 
gestaltegeving is een duidelijke en ten 
dele nieuwe uitdaging voor de provincie. 

Kinderen 
De andere kant van de demografische re
volutie is de absolute en relatieve afname 
van het aantal kinderen in onze samenle
ving. Zoals bij het ouderenbeleid de voor 
de hand liggende oplossing de concentra
tie van en opberging in oudereninstellin
gen leek, zo doet zich hier een dubbele 
versnelling van de onderwijsconcentraties 
voor. De afname van het aantal kinderen 
op de buurt- en dorpsscholen bedreigt het 
voortbestaan van de school in de eigen 
beloopbare omgeving. En tezelfdertijd 
worden de scholingseisen hoger. De nieu
we ambtelijke voorstellen gaan ervan uit, 
dat een basisschool van minder dan twee
honderdvijftig leerlingen eigenlijk niet 
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goed kan functioneren. Het betekent op 
termijn op belangrijke gedeelten van het 
platteland en in vele wijken het einde van 
de bereikbare school, zeker van de bereik
bare en bijzondere school. In de Peris
coop van december is nog eens gewezen 
op de gigantische sociale consequenties 
die het verdwijnen van de dorpsschool 
heeft. Betekent dat toch weer op termijn 
dat goede scholing een stedelijke voorzie
ning wordt, die kinderen en ouders uit hun 
omgeving trekt? 

Het zou ook hier wei eens juist de provin
cie kunnen zijn, die een alternatief school
en jongerenbeleid zou kunnen helpen ver
wezenlijken. Tegenover de schaalvergro
ting in het onderwijs staat de lesplaatsen
constructie, die een paging is kleinschalig
heid, doorstroming, pluriformiteit en be
stuurlijke kwaliteitsverhoging te combineren. 
Het betekent wei een regionaal voorzienin
genbeleid, dat op zijn beurt weer conse
quenties heeft voor mobiliteitsvoorzienin
gen, veilige verkeersroutes, openbaar ver
voer en bereikbaarheid. Kinderen als be
dreigde groep in onze samenleving 
bereikbare scholing is een goed, er zijn vele 
andere voorzieningen die nodig zijn; de vei
ligheid, maar ook zaken als de jeugdhulp
verlening, de toegang tot recreatie en sport
faciliteiten. Een alternatief jeugd- en jonge
renbeleid, dat vervreemding en ontworte
ling tegengaat, in de jongste jaren 
veiligheid en nabijheid van schoolvoorzie
ningen garandeert en later bereikbare ont
plooiingskansen biedt en voldoende facili
teiten voor de non-commerciele recreatie, 
ook in dat beleid heeft de provincie een gra
te en ten dele nieuwe rol, zeker nu vanwege 
de teruglopende aantallen kinderen op lo
kaal niveau die voorzieningen soms niet te 
creeren of zelfs te handhaven zijn. De chris
ten-democratische provinciebestuurder 
heeft een bijdrage aan het herstel van de 
kindvriendelijkheid van onze samenleving 
op zijn agenda staan. 

Arbeidszoekenden 
Er is een derde categorie burgers die in 
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het beleid van de provincie speciale aan
dacht verdient en dat ziJn degenen die met 
moeite in het arbeidsproces kunnen intre
den of die met uitstoting bedreigd worden. 
Ook hier is wei eens gesteld, dat de rol van 
de provincie sterk verminderd is, zeker nu 
de stedelijke concentraties zelf de stimule
ring van arbeidsplaatsen ter hand nemen 
in nationale, Europese en zelfs interconti
nentale promoties en nu op regionale ba
sis georganiseerde maatschappelijke or
ganisaties een belangrijke functie in dear
beidsvoorziening zouden kunnen gaan 
bekleden. 

Anderen daarentegen zien wei degelijk 
nieuwe kansen en taken in de economi
sche promotierol van de provincie. Afge
zien van de klassieke taken, zou hier ook 
sprake kunnen zijn van nieuwe problemen 
en nieuwe mogelijkheden. Afstand tot pas
send werk, is een van de grate, sommigen 
zeggen overdreven, oorzaken van werk
loosheid, althans niet gemakkelijke (her)in
treding in het arbeidsproces. Daarentegen 
zien we, dat de toename van de werkgele
genheid zich vooral afspeelt in de dienst
verlening, in de informatica, in het alge
meen in de kleinere eenheden. Volgens 
sommigen staan we wat de decentralisatie 
van de arbeidsvoorzieningen betreft nog 
maar aan het begin en ligt er met de mo
gelijkheden van de computerisering een 
geweldig perspectief voor met name thuis
werk, en kan de rol van kleinere regionale 
dienstencentra voor bedrijven nog sterk 
verbeterd worden. Een deconcentratiebe
leid van arbeidsplaatsen veronderstelt 
nieuwe creativiteit: kleinere industriepar
ken, zeer hoge voorzieningen op het ter
rein van de telecommunicatie, in het alge
meen verbindingen, maar ook een gericht 
knelpuntenbeleid, niet te vergeten bereik
bare bij- en herscholingsvoorzieningen. 
De bromfiets bracht de stedelijke werkplek 
na de oorlog binnen het bereik van de 
dorpsbewoner. Nabijheid van werk is nu 
vooral essentieel voor een nieuwe zeer be
langrijke categorie werkzoekenden in onze 
samenleving: de kindverzorgende ouder. 
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Het CDA staat voor keuzevrijheid bij de 
vraag naar participatie voor de kindverzor
gende ouder in het arbeidsproces. Maar 
dan moet er ook van reele vrijheid sprake 
zijn. Zeker, de mogelijkheden van part
timewerk ziJn enorm toegenomen, maar de 
afstand tot het werk, de tijd die dat neemt 
in combinatie met de schooltijden, vormen 
voor die keuzevrijheid nog steeds de 
grootste belemmering. Het is geen pro
bleem dat zichzelf na verloop van tijd op
lost hoe Ianger men het arbeidsproces 
verlaten heeft, hoe moeilijker en voor zeer 
velen feitelijk onmogelijk, het herintre
dingsproces wordt. In de nieuwe arbeids
marktverhoudingen, in de doorvoering van 
de emancipatie, maar ook bij andere vor
men van herintreding, zoals bij WAO-ers, 
is een provinciaal beleid, dat gericht is op 
de ondersteuning van een gevarieerd, ook 
hoogwaardig en gespreid werkgelegen
heidsaanbod, onmisbaar. 

Drie categorieen die in de komende ja
ren in het provinciale beleid speciale aan
dacht vragen ouderen, kinderen en (her)
intreders in het arbeidsproces. Een kwes
tie van solidariteit en gerechtigheid. 

Rentmeesterschap 
Maar er is ook nog de zaak van het rent
meesterschap. Hier ligt een nog steeds 
groeiende verantwoordelijkheid van de 
provincie, een verantwoordelijkheid, die 
ook moeilijk aan anderen in die omvang 
over te dragen is. Het betreft de zorg voor 
het leefklimaat in brede zin. Dan gaat het 
om bodem, Iucht en water, om de afval
stoffenverwerking, het gaat uiteraard ook 
om het ruimtelijk beleid in het algemeen. 
Twee zaken zullen er de komende jaren 
uitspringen: daar is het terrein van de 
handhavingsprogramma's wanneer de 
wetgeving in tal en last groeit, zal men 
steeds meer tegen de grenzen van de uit
voering en handhaving aanlopen Die 
grenzen worden bepaald door het draag
vlak, dat in een provincie opgebouwd 
wordt, en de personificering van het be
lang van het leefklimaat door sommige 
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provinciebestuurders is daarbij van groot 
nut, maar die grenzen worden uiteraard 
ook bepaald door inventiviteit en kracht 
van de handhaving. De gemakkelijke ont
duikbaarheid van milieuwetten, de zeer 
grote financiele belangen en de inventivi
teit van de overtreders maken die handha
ving en dat draagvlak tot een centrale op
gave. 

Een tweede punt is de confrontatie in de 
komende jaren met nieuwe kansen en ta
ken op het terrein van het natuurbehoud 
en de herbebossing. De hervorming van 
het EG-Iandbouwbeleid en de technologi
sche ontwikkelingen zullen kunnen, en vol
gens velen moeten, leiden tot een verre
gaande inkrimping van het landbouware
aal. Oat en de veranderingen in de inko
mensstructuur in de landbouw leiden tot 
de vraag naar de basis voor de instand
houding van het minder produktieve ge
deelte van het grondbezit. Wanneer we 
willen voorkomen, dat niet aileen de bevol
king, maar ook de natuur vergrijst op ons 
platteland, dan zal een nieuwe, ook econo
mische zin gegeven moeten worden aan 

We willen voorkomen dat 
naast de bevolking ook de 
natuur vergrijst 

onderhoud en functioneren van die natuur. 
Recreatie is een functie, maar het gaat ver
der met de vraag, of het bos, de boom, ook 
in economisch opzicht anders te waarde
ren is dan op het onmiddellijk rendement 
als gebruikshout. De provincies zullen gro
te verantwoordelijkheid gaan dragen voor 
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een cultuur-historisch verantwoord natuur
behoud, en zoals zij ooit stonden voor de 
taak om het aanzien van hun gebied zo in 
te rtchten, dater plaats was voor wonen en 
werken, en daarmee de gestalte ingrij
pend te wijzigen, zo komt de provinciebe
stuurder in de komende Jaren voor de taak, 
wellicht voor generaties na ons, het natuur
profiel opnieuw te ontwerpen en op te bou
wen. Wat we nu aan bossen hebben in ~~e
derland is voor een groot gedeelte te dan
ken aan een energiek herbebossingspro
gramma van ons land in het midden van 
de vorige eeuw. Wat we aan herkenbaar 
landschap en reconditionerende natuur 
zullen hebben voor de komende genera
ties zal te danken zijn aan de energie, de 
prioriteit en de inventiviteit, waarmee voor
al provinciebestuurders van de komende 
nieuwe herverkaveling van het landbouwa
reaal gebruik zullen maken. Het vereist wei 
bij velen een mentale omschakeling pro
vinciebeleid IS zoveel meer dan ruimtelijke 
ordening ten bate van nieuwe industrieen, 
aandacht voor technologische vernieu
wing, stadsuitbreiding. 

Leefklimaat is meer dan milieu 
Een mentale verandering vraagt ook de 
systematische aandacht voor het geeste
lijk leefklimaat. De culturele eenheid die 
vele provincies vormden en hun functie als 
draagster van het eigene, het onderschei
dene, is vervallen en cultureel beleid zou 
heel gemakkeltjk kunnen worden verengd 
tot de op zichzelf overigens buitengewoon 
belangrijke en in ons land ook goed ge
slaagde kunst- en theaterpromotie en de 
- marginale - aandacht voor folklore en 
heemkunde. 

Maar als vervreemding en anonimise
ring, het niet kunnen participeren in de 
leefomgeving, tot het ziektebeeld van onze 
samenleving hoort, dan had dat ook alles 
te maken met het moeten Ieven in verban
den die niet meer op de menselijke maat 
zijn toegesneden, niet herkenbaar zijn ook. 
Zeker: werk, Ieven en recreeren spelen 
zich niet meer af op dezelfde plaats, in de 
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buurt of het dorp. Die scheiding is niet te
rug te draaien, maar wei vallen ze dikwijls 
in dezelfde provincie samen. De nationale 
uniformering van stadsplanning, waning
en kantorenbouw, zelfs dikwijls de land
schapsarchitectuur, de nieuwe druk- en 
distributietechnieken, waardoor de Am
sterdamse en Rotterdamse bladen niet 
meer een dag later in de brievenbus val len 
dan de gewestelijke pers, en vele andere 
verschiJnselen verhullen wellicht de paten
tie van provincies om hun bijdragen te le
veren aan het weer herkenbaar worden 
van het eigen geestelijk leefmilieu. Er is 
plaats voor een christen-democratisch 
provinciaal cultuurbeleid. Maar vanwege 
de verengende betekenis van de term cul
tuur is het wei Iicht beter te spreken van de 
verantwoordelijkheid van de provincie 
voor het geestelijk leefklimaat. Het is een 
taak, die snel in de belangstelling oprukt. 

Geestelijk leefklimaat wordt bepaald 
door de herkenbaarheid, de eigenheid van 
bouwstijlen, van landschapsplanning en 
ook uiteraard door een energieke aanpak 
van het behoud en herstel van monumen
ten, inclusief de natuurmonumenten en 
daar waar dat nog aan de orde is de 
streekcultuur. Het gaat niet aileen om be
houd; modernisering hoeft toch niet het
zelfde als uniformisering en onherkenbaar
heid te betekenen. Oat geldt ook voor het 
theaterbeleid en andere culturele voorzie
ningen, zoals het bibliotheekwezen. 

Een beleid van behoud is van de andere 
kant geen program van kneuterigheid: een 
gezond cultuurbeleid verwijst naar de toe
komst en heeft daarom ruimte en stimulans 
voor bewustmaking van de milieuproble
matiek, ook internationaal, en het plaatst 
ook de provincie in de enig juiste setting 
van de toekomst: de wereldgemeenschap, 
en daarom is er ruimte voor informatie over 
en programma's voor mens en problemen 
in andere continenten. Het centrale ijkpunt 
in een nieuw beleid voor het geestelijk leef
klimaat is de vraag of het leidt tot stimule
ring en bescherming van de eigen initiatie
ven van de burgers, hun - ook nieuwe -
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maatschappelijke verbanden, hun aanpak 
van sociale problemen, hun zich organise
ren in kringen van vertrouwdheid Het ijk
punt is daarom ook of de provincie er in 
slaagt de kleinere lokale gemeenschap
pen te beschermen en, zoals het rapport 
Groot-stedelijk besturen van het Weten
schappelijk lnstituut zegt, te bevorderen, 
dat noodzakelijke intergemeentelijke sa
menwerking ook tijdig tot stand komt als 
alternatief op uniforme stedelijke groot
schaligheidsformules. Het is duidelijk dat 
de centrale overheid de stimulerende en 
toezichthoudende rol van de provincie in 
deze ook mogelijk moet maken. 

Conclusie 
Provinciale politiek krijgt in de jaren negen
tig nieuwe, buitengewoon boeiende as
pecten. Juist de verlegging van macht 
naar het verre Brussel, de overbelasting 
van de centrale overheid en de verleiding 
tot de grootstedelijkheid geven aan de 
provincie als bestuurlijke tussenlaag een 
nieuwe duiding. Niet zo maar beheer: voor 
nieuwe groepen die bescherming en mo
gelijkheden zoeken, kan een daarop in-
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spelend provinciaal bestuur van essentiele 
betekenis ziJn de groeiende groep oude
ren, kinderen die nabij onderwijs moeten 
blijven houden en tezelfderliJd hoogwaar
dige opleidingsmogelijkheden; n1euwe in
treders en herintreders in het arbeidspro
ces, niet op de laatste plaats zij die de 
zorg voor kinderen willen combineren met 
bereikbaar werk. Van onvervangbare en 
groeiende betekenis is de provincie bij de 
aanpak en wetshandhaving van de milieu
problematiek Niet aileen het fysieke mi
lieu juist ten aanzien van het geestelijk 
leefklimaat is er een nieuwe opdracht. 
Waar voelen mensen zich thuis, wat ziJn 
culturele mogelijkheden, hoe krijgen instel
lingen van waardenoverdracht voldoende 
kansen, hoe word! een klimaat van vrijwil
ligheid bevorderd. 

J.JAM. V. G. 
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Reactie op het basis
document Bedreigde 
Verantwoordelijkheid 

Het Christelijk Sociaal Congres, dat in 
november wordt gehouden, kan bJjdra
gen aan de totstandkoming van een ac
tueel gemeenschappelijk normatief ka
der. De toerekening van verantwoorde
!Jjkheid aan personen en aan maat
schappe/ijke organisaties is de kern van 
de sociale kwestie van deze tijd. Mr. drs. 
J.P. Balkenende schreef de officie/e re
actie van het Wetenschappelijk lnstituut 
voor het COA op het basisdocument 
'Bedreigde Verantwoorde/1jkheid' van 
de initiatiefnemers voor het Christel1jk 
Sociaa/ Congres. 

Honderd jaar na het Eerste Christelijk 
Sociaal Congres en de verschijning 
van de Pauselijke encycliek Rerum No
varum is er aile reden opnieuw stil te 
staan bij de betekenis van de christe
lijk-sociale gedachte voor de samenle
ving, nationaal en internationaal, van 
nu en morgen. De internationalisering 
van het maatschappeiijk Ieven, de we
deropbouw van Oost- en Midden-Euro
pa, de ernstig blijvende toestand in de
len van de Derde Wereld, het mondiale 
milieuvraagstuk, de moeilijke kwesties 
random genetische manipulatie en de 
noodzaak van levensbeschouwelijke 
doordenking en inspiratie nopen tot 
hernieuwde bezinning op de christelijk
sociale gedachte. Tevens dient die be-
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zinning uit te monden in concretisering 
en praktisch handelen. Het is verheu
gend dat de Stichting 1991 het initiatief 
heeft genomen tot een nieuw Christelijk 
Sociaal Congres en dat de lnitiatief
groep 1991 het basisdocument 'Be
dreigde Verantwoordelijkheid' heeft 
opgesteld ten behoeve van dit Con
gres. Deze activiteiten bieden belang
rijke aanzetten tot een nieuwe gedach
tenvorming en standpuntbepaling in 
christelijk-sociale kring. 

2 Het basisdocument 'Bedreigde Verant
woordelijkheid' bevat een inspirerend 
geluid voor maatschappelijke vraag
stukken van vandaag en morgen. Het is 
een opmerkelijke prestatie dat de lnitia
tiefgroep 1991 door haar discussies 
erin is geslaagd tot inhoudelijke over
eenstemming te komen. De huidige 
maatschappelijke vraagstukken zijn 
complex van aard. Mede daarom moet 
waardering worden uitgesproken voor 
de werkzaamheden van de lnitiatief
groep en het uiteindelijke resultaat. Het 
basisdocument is zeer herkenbaar 
voor degenen die staan in de christe
lijk-sociale traditie. Het stuk sluit aan op 
de gedachtenvorming die zichtbaar 
werd in encyclieken, in het Tweede 
Christelijk Sociaal Congres van 1919 
en de Christelijk Sociale Conferentie 
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van 1952. Maar 'Bedreigde Verant
woordelijkheid' biedt meer; het wijst op 
de actualiteit van de christelijk-sociale 
gedachte en het geeft handreikingen 
voor discussie en debat met andere 
maatschappelijke, geestelijke en poli
tieke stromingen. De hoofdteneur van 
het document verdient ondersteuning. 

3 Het CDA heeft in de jaren tachtig ge
tracht antwoorden te geven op het 
vraagstuk van de bedreigde verant
woordelijkheid. De verzorgingsstaat in 
zijn sturingspretenties en met zijn finan
ciele overbelasting, de secularisatie en 
geestelijke vervlakking, de erosie van 
maatschappelijke verbanden vroegen 
en vragen om alternatieven en nieuwe 
uitdagingen. Met publikaties zoals Ge
spreide Verantwoordelijkheid (1978), 
Van Verzorgingsstaat naar verzor
gingsmaatschappij (1983) en De Ver
antwoordelijke Samenleving (1986) en 
vanuit het appel tijdens het tienjarig ju
bileumcongres in 1990 om blijvend 
ernst te maken met de eigen identiteit 
streeft het CDA vanuit zijn politieke ver
antwoordelijkheid de realisatie na van 
uitgangspunten waarop ook de christe
lijk-sociale bewering is gestoeld. 1991 
dient behalve een maatschappelijk ook 
een politiek signaal te zijn. 

4 Het onderwerp 'Bedreigde Verantwoor
delijkheid' krijgt in het basisdocument 
een brede behandeling, waarbij zowel 
diverse onderwerpen als diverse acto
ren de revue passeren. Het document 
spits! bedreigde verantwoordelijkheid 
aan het slot vooral toe op de 'verant
woordelijk te houden mens'. 'Kan de 
mens nog subject zijn of zal hij in de 
complexiteit van de instituties en syste
men aileen nog als object kunnen func
tioneren?' Het verantwoordelijk houden 
van mensen is ook nu van groot be
lang. Daarbij zal steeds de vraag moe
ten worden gesteld welk mensbeeld 
wordt gehanteerd. Het beeld van de 
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verantwoordelijke persoon zal voortdu
rend doordacht en in de actuele con
text bezien moeten worden Bij de toe
spitsing van het document op de rol 
van de mens kunnen twee kanttekenin
gen worden geplaatst. 
In de eerste plaats mag ~ hoe belang
rijk de positie van de mens vanzelfspre
kend is ~ nimmer de verantwoordeliJk
heid van maatschappelijke verbanden 
uit het oog worden verloren. Subsidiari
teit en soevereiniteit in eigen kring we
zen op een andere inrichting van de sa
menleving dan het vrije marktmecha
nisme van het 19e-eeuwse liberalisme 
en de staatsbevoogding van het com
munisme/socialisme (Wat betreft de 
aanduiding 'derde weg' op pagina 5, zij 
opgemerkt dat deze wat neutrale aan
duiding het zicht niet mag onttrekken 
op de niet te verwaarlozen bijdrage die 
de christen-democratie aan de ontwik
keling van de samenleving heeft gele
verd ) Het dilemma tussen staat en 
mark! moet overwonnen worden. Zowel 
de maatschappelijke nood ten gevolge 

Niet aileen personen 
moeten zich 
verantwoordelijk weten, 
maar ook organisaties 

van het normloze vrije marktmechanis
me van de vorige eeuw als het recente 
echec van het collectivistische commu
nisme in Oost-Europa maken de bete
kenis van de christelijk-sociale visie op 
de inrichting van de samenleving extra 
actueel. Maar die inrichting ontstaat 
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niet vanzelf. Maatschappelijke verban
den dienen daaraan - mede onder
steund door een voorwaardenschep
pend overheidsbeleid en betrokken
heid van mensen - actief te werken. 
Het gaat zo bezren niet aileen om 'ver
antwoordelijk te houden mensen', maar 
evenzeer om 'verantwoordelijk te hou
den maatschappelijke organisaties' 
Dit laatste aspect was er in immers een 
van de meest wezenlijke bestanddelen 
van de christelijk-sociale richting. 
In de tweede plaats is het van belang 
om oog te hebben voor de vraag waar 
de bedreiging van verantwoordelijk
heid vandaan komt. Ligt dat aan exter
ne factoren, zoals internationalisering, 
opgedrongen consumentisme, bedil
zucht van overheidszijde, onbeheers
bare technologie of voortgaande com
mercialisering op sociaal en cultureel 
terrein? Of word! de verantwoordelijk
heid soms ook 'van binnenuit' be
dreigd afwentelgedrag in de sociale 
zekerheid (WAO), berusten in over
heidsinvloed, lobby om subsidies veilig 
te stellen, mensen die slechts in termen 
van rechten en niet van plichten den
ken? Zijn de contacten tussen besturen 
en professionele medewerkers aan de 
ene kant en achterbannen aan de an
dere intensief en vruchtbaar of is soms 
ook sprake van 'bureaucratisering'? 
Word! ernst gemaakt met de identiteit 
van de eigen organisatie? Om externe 
bedreigingen te kunnen weerstaan, 
moet men 'intern' stevig in de schoenen 
staan. In die zin werpt '1991' de chris
telijk-sociale beweging terug op haar 
eigen uitgangspunten en op de vraag 
wat haar nu te doen staat, nu nieuwe vi
taliteit en een grotere organisatorische 
doorzichtigheid aan gewicht winnen. 

5 Het basisdocument hanteert een goe
de volgorde van de te bespreken on
derwerpen: probleemduiding en ach
tergronden, kern van de sociale proble
matiek, hernieuwde christelijk-sociale 

Chnsten Oemocratlsche Verkenningen 3/91 

bezinning, koersbepaling en globale 
aanbevelingen. Het document zet 
zwaar in met de stellingname dat ook 
thans sprake is van ernstige 'sociale 
kwesties' (pagina 3). Terecht wordt ge
wezen op het armoede- en ontwikke
lingsvraagstuk, het milieuvraagstuk, 
ongelijke demografische Olllwikkelin
gen en verschijnselen op geestelijk en 
cultureel terrein (zinloosheid van het 
bestaan, vereenzaming, massificatie 
enz ) De analyse is uiteraard van groot 
belang voor de te kiezen oplossings
richtingen, temeer daar word! gecon
stateerd: 'Het schip van ons sociaal
economisch bestel ligt op een foute 
koers, ingegeven door materialisme, 
kortzichtigheid, gebrek aan verant
woordelijkheidsbesef en liefdeloos
heid' (pagina 22). Als oorzaken voor de 
huidige sociale kwesties wordt in het 
bijzonder gewezen op de werking van 
de markt, de invloed van rationeel den
ken en handelen, het streven naar wel
vaart, nadruk op de autonome mens. 
Geconstateerd kan worden dat deze 
vier elementen zich in de moderne sa
menleving manifesteren; sterker: zij 
kunnen niet worden gemist. Het pro
bleem zit echter niet in bijvoorbeeld de 
werking van de markt als zodanig of het 
streven naar welvaart. Het bestaan van 
de markt maakt het recht op econo
misch initiatief en gespreide verant
woordelijkheid mogelijk. Het probleem 
is gelegen - zoals het basisdocument 
terecht aangeeft - in de uitwassen er
van: commercialisering van de cultuur, 
opkloppen van consumentisme. De 
vraag kan gesteld worden of de proble
men van vandaag niet dieper liggen 
dan de vier genoemde elementen. In 
punt 7 worden enkele antwoorden op 
deze vraag gegeven. 

6 De milieuproblematiek hang! samen 
met onze wijze van produceren en con
sumeren. Toch is het te simpel om bij
voorbeeld het marktsysteem als ver-
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oorzakende factor aan te merken de 
produktiewijze in het reeel bestaande 
socialisme in Oost-Europa leidde tot 
een veel grotere energiebehoefte per 
eenheid produkt en een beduidend 
grotere mate van milieuvervuiling. Ont
wikkelingslanden kennen momenteel 
zeer uiteenlopende omstandigheden. 
Er zijn 'Newly Industrializing Countries' 
en er zijn Ianden met bittere armoede. 
Het is opvallend dat Ianden met centra
listische regimes, niet zelden met com
munistisch-achtige trekken (vgl. Azie 
en Afrika), het beduidend slechter 
doen dan Ianden waar marktsystemen 
zijn getntroduceerd. Oat ontwikkelings
landen niet zelden onvoldoende kan
sen krijgen op de wereldmarkt, hangt 
samen met protectionistische tenden
ties en met belemmeringen voor een 
echte toetreding tot de wereldmarkt. 
Armoede in de Westerse wereld kent 
tal van oorzaken. Daarbij mag niet 
voorbij worden gegaan aan de uitstoot 
van arbeid in het produktieproces. 
Maar er zijn ook andere factoren: het 
afwentelen van verantwoordelijkheden 
om mensen aan het werk te houden, 
onvoldoende prikkels tot scholing, 
soms uitsluitende aandacht voor finan
ciele verplichtingen van de overheid je
gens burgers. 
De milieuproblematiek, de positie van 
tal van ontwikkelingslanden en het ar
moedevraagstuk maken zichtbaar dat 
sprake is van tekortschietende verant
woordelijkheid. 

7 Waar het basisdocument ingaat op de 
genoemde oorzaken van huidige so
ciale kwesties zouden tenminste de 
volgende elementen in ogenschouw 
moeten worden genomen: 
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- collectivisme (vgl. Oost-Europa) en 
een teveel aan overheidsinterventie 
('crisis van de verzorgingsstaat') als 
uitdrukking van de beknotting van 
eigen verantwoordelijkheden van 
maatschappelijke verbanden en 
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mensen. In dat verband laat zich de 
vraag stellen of de waarde van de 
democratie niet scherper onder
streept zou moeten worden. De wat 
negatieve toonzetting over 'burgerliJ
ke vriJheden' op pagina 10, de stel
lingname als zou de parlementaire 
democratie aileen in staat ziJn 'een 
politiek op korte termijn te voeren' 
(pagina 13) en de beperking van ge
rechtigheid tot materiele aspecten 

Het basisdocument toont 
weinig waardering voor de 
democratie 

van het bestaan (pagina 17-18) zou
den kunnen leiden tot een onder
waardering van de betekenis van de 
democratie voor het functioneren van 
de samenleving. Democratie is im
mers voorwaarde voor en afhankelijk 
van wederzijds respect, rekening 
houdend met minderheden, maat
schappelijke consensus en overleg 
tussen verschillende groeperingen. 
In een moderne samenleving kunnen 
en mogen deze elementen niet wor
den gemist. 

- erosie van de betekenis van christe
lijk-sociale idealen in de praktijk van 
aile dag worden verantwoordelijkhe
den niet te veel afgewenteld op an
deren ( overheid, komende genera
ties), is rentmeesterschap een reele 
factor in het ondernemingsbeleid, 
wordt biJ loononderhandelingen vol
doende solidariteit betracht met de-
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genen die aan de kant staan, wordt 
niet teveel 'geclaimd' bij de overheid, 
worden praktische consequenties 
verbonden aan de identiteit van de 
eigen organisatie? 

- geesteliJk individualisme en levens
beschouwelijke oppervlakkigheid. 
Technocratie knjgt een kans wan
neer maatschappelijke vraagstuk
ken, biJvoorbeeld genetische mani
pulatie, slechts beoordeeld worden 
vanuit 'nuttigheidsmotieven' en niet 
vanuit meer fundamentele normen en 
waarden. Het probleem van de 'lege 
zielen' (PA van Gennip, symposium 
'Publieke Gerechtigheid', Weten
schappelijk lnstituut voor het CDA, 
23 november 1990) kan ertoe leiden 
dat een samenleving op een dood 
spoor komt. De toonzetting van pagi
na 10 komt in dat Iicht bezien te de
fensief over. 
Uiteraard kunnen meer oorzaken 
worden aangegeven. Het gaat daar
bij steeds om het doordringen tot de 
kern van maatschappelijke vraag
stukken. Wat deze vraagstukken be
treft zij gewezen op een onderwerp 
dat in het basisdocument niet expli
ciet word! behandeld, maar dat niet
temin de voile aandacht verdient, na
melijk het migranten- en vluchtelin
genvraagstuk. Dit onderwerp geeft 
een bijzonder accent aan maat
schappelijke vraagstukken van van
daag, een onderwerp dat tot nadere 
bezinning noopt. 

8 In hoofdstuk II 'Huidige en te verwach
ten sociale problemen' vallen drie as
pecten in het bijzonder op 
a het ontstaan van slachtoffers vooral 

door toedoen van twee structurele 
beperkingen van het marktgeordend 
economisch stelsel geen waarde 
toekennen aan wat geen prijs heeft 
en geen behoefte onderkennen waar 
geen koopkrachtige vraag is. Bij 
deze stellingname kunnen kantteke-
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ningen worden geplaatst. In de eer
ste plaats zij gewezen op hetgeen in 
punt 6 werd opgemerkt over de 
marktwerking. In de tweede plaats 
kan niet gesteld worden dat binnen 
het marktsysteem per definitie geen 
waarde word! toegekend aan wat 
geen prijs heeft. Het PUM-project 
(uitzending managers naar de Derde 
Wereld) en management-ondersteu
ning ten behoeve van Oost-Europa 
zijn slechts enkele voorbeelden die 
een ander beeld geven van het 
marktsysteem. In de derde plaats is 
het woord 'slachtoffers' misschien 
wat absoluut gesteld. 
Mensen kunnen slachtoffer zijn van 
een ontwikkeling, maar soms word! 
ook onvoldoende gewerkt aan het 
voorkomen dat men slachtoffer 
wordt. Hoe moet anders het pleidooi 
voor een betere balans tussen rech
ten en plichten op pagina 19 worden 
verstaan? De aanduiding slacht
offers zou nader gespecificeerd kun
nen worden. Word! bijvoorbeeld ook 
gedacht aan de positie van embryo's 
in relatie tot genetische manipulatie? 

b De zinvolheid van het bestaan word! 
mede bepaald door betrokkenheid 
op een grater geheel. In dat verband 
is aandacht geboden voor proces
sen van atomisering en individualise
ring. De negatieve zijde van indivi
dualisering, tot uitdrukking komend 
in atomisering van de samenleving, 
kan op deze betrokkenheid een in
breuk maken. 

c De 'collectieve aanspreekbaarheid 
van de bevolking' zou steeds moeilij
ker worden en hand in hand gaan 
met een niet geringe onbeheersbaar
heid. Dit vraagstuk wordt vanuit een 
tamelijk centralistisch oogpunt be
zien: de vakbeweging, de werkge
vers( organisatie ), de centrale over
heid. Een uitweg zou kunnen zijn het 
besef van gemeenschappelijke waar
den en afdwinging van 'juist gedrag'. 
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Vanuit christen-democratisch ge
zichtspunt is steeds gesteld dat een 
verantwoorde ontwikkeling van de 
samenleving gebaat is bij het realise
ren van solidariteit en rentmeester
schap in gespreide verantwoordelijk
heid ( overdracht werknemersverze
keringen aan sociale partners, 'bre
dere' CAO's, milieuconvenanten 
tussen bedriJfsleven en milieubewe
ging enz.) en bij een optreden van de 
overheid waarin deze zich toelegt op 
haar wezenlijke taken. Het vraagstuk 
van beheersbaarheid zou meer in het 
perspectief van het concept van een 
verantwoordelijke samenleving kun
nen worden geplaatst. 

9 Uit de voorgaande punten kan een plei
dooi worden gelezen voor een herken
baar en toepasbaar christelijk-sociaal 
denkkader. Nu wordt op pagina 8 de 
moeilijkheid geconstateerd dat uit
gangspunten zoals gerechtigheid, 
naastenliefde, rentmeesterschap en 
veranwoordelijkheid 'verschillend wor
den uitgelegd en toegepast'. Met deze 
vaststelling kan en mag niet worden 
volstaan. lmmers wanneer het basisdo
cument terecht stelt dat de gevolgen 
voor mens en samenleving moeten 
worden aangetoond 'wanneer deze 
waarden en normen worden verwaar
loosd', dient er toch een zekere een
heid in beleving te zijn ten aanzien van 
de (praktische) betekenis van deze 
normen en waarden. Voor de 'verant
woordelijk te houden' christelijk-sociale 
organisaties is er een uitdaging om ge
zamenlijk te werken aan uitdagingen 
op basis van een gemeenschappelijk 
onderschreven normatief kader. Het 
ChristeliJk Sociaal Congres zou mede 
in het teken kunnen staan van de ont
wikkeling van een dergelijk kader. 

10 De benadering van hoofdstuk Ill 'De 
functie van een hernieuwde christelijk 
sociale bezinning' is zeer herkenbaar 
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en bevat waardevolle passages. De 
toerekening van verantwoordelijkheid 
word! terecht aangeduid als de kern 
van een van de belangrijkste sociale 
kwesties van onze tijd. In dat kader 
word! onder andere gesteld dat de her
ijking van christelijk-sociale bezinning 
zich zal moeten richten op een even
wicht tussen 1nstitutionalisering en per
sonificering. Ten diepste raakt men hier 
het vraagstuk van de maatschappelijke 
ordening. Weliswaar word! op pagina 5 
gesteld dat belangrijke strijdpunten uit 
de vorige eeuw ('liberalisme, socialis
me of derde weg') veel van hun scherp
te hebben verloren, dat neemt echter 
niet weg dat de manier waarop institu
tionalisering en personificering in ba
lans moeten worden gebracht een be
langrijke politieke lading heeft. Men 
loopt dan op tegen principiele keuzen 
tussen wetgeving door de overheid of 
zelfregulering door maatschappelijke 
actoren, tussen collectieve herverde
lingsmechanismen en decentrale af
spraken, tussen het overlaten van ver
antwoordelijkheid aan de overheid of 
'zelf doen'. Juist ten aanzien van deze 
vragen word! de christelijk-sociale be
weging voor nieuwe uitdagingen ge
plaatst. Wat staat ons te doen? 

11 Bij de uitdagingen waar de christelijk
sociale beweging voor staat kan ten
minste aan vijf onderwerpen worden 
gedacht: 
a Versterking van de identiteit van de 

organisaties. Na een periode waar1n 
aan christelijke normen en waarden 
werd getornd is !hans wederom be
hoefte aan nieuwe doordenking van 
de eigen grondslag. De 'C' is niet 
slechts een uiterlijk kenmerk, het is 
de drijvende kracht van een organi
satie. Ook nu secularisatie en gees
telijke vervlakking steeds meer in een 
crisis lijken te komen, is er behoefte 
aan nieuwe zingeving en alternatie
ven. Bezinning op de eigen identiteit 
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vraagt vooral om praktische vertaling 
en concreet handelen. 

b Bezinning op het christelijk mens
beeld. Meer nog dan in het basisdo
cument geschiedt zou kunnen wor
den stilgestaan bij de christelijke vi
sie op de mens. In een sterk veran
derende wereld groeit de behoefte 
aan een dergelijke bezinning. An
ders gezegd er ziJn impulsen nodig 
voor een discussie over de christelij
ke antropologie voor de komende tij
den. 

c lnternationalisering van werkzaam
heden. Terecht wordt aan het begin 
van het basisdocument gesteld dat 
thans internationaal gedacht en ge
handeld moet worden Deze algeme
ne stellingname wordt slechts sum
mier uitgewerkt. Het duidelijkst ge
schiedt dit ten aanzien van de ver
houding Noord-Zuid. Op beperkte 
schaal vragen vooral de eenwording 
van de Europese markt en de om
wentelingen in Oost-Europa de aan
dacht. Nederlandse christelijk-socia
le organisaties maken internationaal 

Overweeg de oprichting 
van een medefinancierings
organisatie voor Midden
Europa 

vaak deel uit van neutrale verban
den. Het gevaar kan dan bestaan dat 
orientaties, waarover op nationale 
schaal consensus kan bestaan, in in
ternationale kaders in de schaduw 
komen te staan van algemene denk-
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lijnen die ten principale zijn gestoeld 
op een liberaal getoonzette marktfilo
sofie of op een sterke overheids
orientatie. Het is van groot be lang dat 
ook in EG-verband de christelijk-so
ciale gedachte haar doorwerking 
vindt. Het spoor van de vermaat
schappelijking van verantwoordelijk
heid zal ook internationaal bewan
deld moeten worden. Nederlands 
christelijk-sociale organisaties kun
nen daaraan zelf en in samenspel 
met geestverwante organisaties het 
nodige bijdragen. Tevens zij gewe
zen op de situatie in Midden-Europa. 
Daar wordt niet zelden gepleit voor 
een markteconomie pur sang. Ne
derlandse organisaties zouden een 
stimulerende rol kunnen spelen bij de 
omvorming van de planeconomie tot 
een sociale markteconomie, onder 
andere door ondersteuning van 
geestverwante organisaties. Over
wogen zou kunnen worden om te ko
men tot een medefinancieringsorga
nisatie voor Midden-Europa, opgezet 
door het Convent van Christelijke So
ciale Organisaties. Mede gezien het 
feit dat in 1991 een nieuwe Pauselijke 
encycliek over de economische orde 
te verwachten valt, is er aile reden 
om het spoor van de christelijk-socia
le gedachte te internationaliseren. 

d Het zelf aanpakken van maatschap
pelijke vraagstukken. De kern van de 
christelijk-sociale gedachte is steeds 
geweest dat men de zorg voor de an
der (naastenliefde) en voor de 
schepping (rentmeesterschap) niet 
afwentelt, maar zelf aanpakt. Bij aile 
maatschappelijke vraagstukken van 
vandaag - armoede, onderontwikke
ling, zingeving- kunnen maatschap
pelijke organisaties een belangrijke 
rol vervullen. Er worden nu reeds tal 
van activiteiten ondernomen, maar 
de mogelijkheden zijn stellig niet uit
geput: verantwoorde loonontwikke
ling, inschakeling van probleemgroe-

119 



----------------------------------------------------------------------s.; ..... 

120 

pen in het arbeidsproces, steun aan 
geestverwante organisaties in ande
re Ianden, verdere uitwerking van mi
lieuzorgsystemen enz. Deze ontwtk
kelingen kunnen worden onder
steund door een overheidsbenade
ring waarin nadrukkelijk ruimte word! 
geboden voor 'verantwoordelijk' 
maatschappelijk initiatief. 

e Overnemen van taken die niet strikt 
tot de overheidscompetentie beho
ren. In de verzorgingsstaat is er biJ 
mensen en organisaties een zeer 
sterke orientatie op de overheid ont
staan. Burgers claimden meer en 
meer rechten, organisaties streefden 
niet zelden naar overheidsftnancie
ring - daarbij een grote mate van 
overheidsinterventie en -bemoeienis 
voor lief nemend. De bomen groeien 
niet meer tot in de hemel, de over
heid moet keuzen maken en burgers 
en organisaties worden op eigen ver
antwoordelijkheid teruggeworpen. 
Op nationale schaal doen deze ont
wikkelingen zich voor, in Brussel is 
de jacht op de subsidiepotten echter 
in voile gang. De overheid wist in het 
verleden haar rol en zeggenschap uit 
te breiden vanwege de in de samen
leving bestaande verwachtingspa
tronen, maar ook vanwege uiteenlo
pende inzichten in die samenleving 
over maatschappelijke ordening. De 
bestendiging van de overheidsrol in 
de steer van de werknemersverzeke
ringen werd mede op die laatste 
overweging gestoeld. Christelijk-so
ciale organisaties zouden in ge
meenschappelijk overleg scherper 
kunnen aangeven welke taken (las
ten en lusten) door hen zouden kun
nen worden overgenomen van de 
overheid. Op deze wijze kan, naast 
politieke opvattingen omtrent de rol 
van de overheid, worden bijgedra
gen aan een betere markering van 
wat 'wezenlijke' overheidstaken zijn. 
Een en ander veronderstelt een min-

Oocumentatre 

der claimend karakter- bijvoorbeeld 
gezinsvriendelijkheid niet slechts op 
het bord van de overheid deponeren, 
terugdringing van niet-wezenlijke 
technologiesubsidies, meer zelf doen 
ten aanzien van kinderopvang enz. -
en een meer actieve en activerende 
opstelling. 

12 Hoofdstuk IV 'Koersbepaling' bevat be
langrijke aanzetten voor een lijn van 
denken in de jaren negentig. De balans 
tussen nazorg en voorzorg is van groot 
belang en zal gediend zijn met zaken 
zoals milieuconvenanten, technolo
gisch aspectenonderzoek, zelfregule
ring en gedragscodes en sociaal ver
antwoorde CAO's. De 'substantiele ver
antwoordelijkheid' waarover op pagina 
24 wordt gesproken is een zeer nastre
venswaardig doel. 
BiJ dit hoofdstuk kunnen nog drie kant
tekeningen worden gemaakt: 
a Op pagina 21 wordt terecht gespro

ken over tweezijdige emancipatie. 
Wederzijds respect, het elkaar de 
ruimte gegeven en werken aan nieu
we kansen kunnen daarbiJ niet wor
den gemist. Tweezijdige emancipa
tie vooronderstelt ook gemeen
schappelijkheid en gezamenlijke ver
antwoordelijkheid Vanuit dat 
perspectief dient de juridische indivi
dualisering te worden gerelativeerd. 
Meer aandacht is nodig voor een re
lationele benadering, waarin aan 
keuzevrijheid, solidariteit en draag
kracht recht wordt gedaan. 

bOp pagtna 23 wordt gesproken over 
de zeggenschapsverdeling binnen 
ondernemingen. Substantiele verant
woordelijkheid kan worden vergroot 
indien ook werknemers veel intensie
ver betrokken zijn bij wat er plaats
vindt binnen de onderneming. Zeg
genschap is daarbij van grote bete
kenis, maar een minstens zo zwaar 
gewicht dient te worden toegekend 
aan inspirerend management en een 
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motiverende stijl van Ieiding geven. 
Voorts zij gewezen op de beroeps
ethiek van professionele groepen. 
Gaat het bij medici, accountants, ad
vocaten en anderen altijd om het 
hoog houden van de beroepsethiek 
of spelen soms ook andere motieven 
een rol'? Steeds is het van belang om 
de betekenis van verantwoord maat
schappelijk handelen zichtbaar te 
maken. 

c Op pagina 24 worden enkele tamelijk 
kritische noten geplaatst bij de 'zeer 
autoritaire' Ieiding van groepen tij
dens de bloeiperiode van de verzui
ling. Deze opmerking wordt overi
gens aangevuld met het duidelijk 
voorop zetten van de waarde van in
termediaire groepen, niet in de laat
ste plaats vanwege het doorgeven 
van norrnen en waarden. Deze laat
ste opmerk1ng markeert het belang 
van christelijk-sociale organisaties. 
Wordt in dit verband niet te gemakke
lijk voorbijgegaan aan de betrekkelijk 
bescheiden resultaten van de 'Door
braak''? Is de verwezenlijking van de 
christelijk-sociale gedachte toch niet 
vooral gebaat bij vormen van institu
tionalisering? 

13 Een laatste kantteken1ng heeft betrek
king op de intrigerende zin op pagina 
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22 'Zijn de dragers van de christelijk
sociale gedachte (personen en organi
saties) niet te zeer betrokken in de hui
dige koersbepaling'? Te zeer belang
hebbende'?' Het kan en mag nimmer de 
bedoeling zijn van deze 'dragers' om 
'in isolement te dromen van een betere 
wereld'. Men dient midden in de sa
menleving te staan en verantwoorde
lijkheid te dragen. Oat is iets anders 
dan klakkeloos meelopen met de 
trends. Soms zal men bewust afstand 
moeten nemen van de praktijk van aile 
dag, tijd vrijmaken voor reflectie, bezin
ning op eigen uitgangspunten en na
gaan van alternatieven. Zonodig stelt 
men de 'huidige koersbepaling' bij, dat 
is soms zelfs een morele plicht. Aan de 
verantwoordelijkheid voor die koersbe
paling mag men zich echter nimmer 
onttrekken. In dat Iicht bezien mag de 
wens worden uitgesproken dat het 
Christelijk Sociaal Congres zal leiden 
tot nieuwe vormgevingen van de chris
telijk-sociale gedachte en nieuwe op
gaven voor de christelijk-sociale bewe
ging. 

J.P.B. 
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Column 

Mr. drs. L.C. Brinkman 

ldentiteit is niet 
vrijblijvend 

Onlangs werd mij gevraagd de officiele fu
siehandeling te verrichten tussen de ka
tholieke Schoenmakersbond en de protes-
tants christelijke Schoenmakersbond 
Oeze kans om nog eens een zuil te zien liet 
ik niet voorbijgaan. Vanaf die bewuste fu
siehandeling heel de gezamenlijke bond 
Verenigde Organisatie van Schoenmakers 
op Christelijke Grondslag. Is dat nu wat je 
met identiteit bedoelt, Brinkman, vraagt de 
lezer zich misschien af. Ja en nee. 

Om met dat laatste te beginnen, niet in 
die zin dat je christelijk schoenen zou kun
nen Iappen. Ook zal het stikwerk niet Ian
ger houden of de zool minder snel slijten 
als de schoenmaker lid is van deze bond. 
ldentiteit is dus niet een nieuw soort keur
merk van kwaliteit. Ook niet meer als een 
gegarandeerde omzet omdat het christelij
ke deel der natie zijn of haar schoenen ai
leen bij de bij de bond aangesloten 
schoenmakers laat repareren. Zoals vroe
ger het bezoek aan de gereformeerde 
bakker min of meer verplicht was, terwijl 
het brood van de niet-kerkelijke misschien 
toevallig veel lekkerder was. 

Meerwaarde 
Toch is hier sprake van een puur identi
teitsgebonden branche-organisatie. Waar
om spreekt mij dat dan wei aan? Omdat 
identiteit een meerwaarde toevoegt. Een 
meerwaarde aan de wijze waarop men zijn 
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branche organiseert, een meerwaarde hoe 
men voor zijn belangen opkomt. 

Anders gezegd, men bekent kleur. Men 
staat ergens voor. Oit betekent even zo 
goed dat men ook aanspreekbaar moet 
zijn, aangesproken moet kunnen worden 
op die identiteit. ldentiteit is niet vrijblij
vend, identiteit verplicht. Oat geldt natuur
lijk niet aileen voor identiteit vanuit christe
lijk gedachtengoed maar even zo goed 
voor bijvoorbeeld socialistisch, liberaal, 
pacifistisch, humanistisch, ecologisch, 
humanitair of anderszins ge·lnspireerde in
stellingen of organisaties. Oat identiteit 
verplicht, betekent dus dat men de eigen 
functie en nate streven doelen doorlopend 
moet toetsen aan de eigen zingeving. Ver
antwoordelijkheid afleggen aan de eigen 
uitgangspunten. Dan moet ook blijken of 
men zich nog steeds naar zijn aard onder
scheidt, of dat de eigen identiteit niet meer 
blijkt te zijn dan een erfenis uit het verle
den, waarvan het logo de lading niet meer 
dekt. 

Neem de identiteitsgebonden omroep. 
Deze moet zich bij herhaling afvragen of 
haar programma's inderdaad datgene bie
den, dat stukje extra toevoegen, dat val
gens de gekozen identiteit mag worden 
verwacht. Bieden zij daarentegen meer 
van hetzelfde, dan mag ook de vraag ge
steld worden: 'waar maakt u zich nog zo 
druk om, u onderscheidt zich in werkelijk-
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heid toch niet van de ander, dus waarom 
ook niet meer samenwerken met die an
der'. Ook hier verplicht de keuze voor 
identiteit. 

Oat geldt ook op de identiteitsgebonden 
school. Leren kinderen daar, naast reke
nen en taal, ook echt iets van het Ieven val
gens de voorgestane ideologie of beperkt 
het zich tot een bord boven de deur. Be
stuur en docenten mogen daar ook op 
aangesproken worden. Zo ook, een heel 
ander voorbeeld, de zogenaamde groene 
wegslagers. De zienswijze van deze sla
gers op vleesproduktie en -consumptie 
komt tot uiting in de produkten in de 
schappen. Je hoeft er niet voor te kiezen, 
maar als je er voor kiest weet je ook wat je 
krijgt of mag verwachten. 

CDA 
En nu het CDA, wat doen we er zelf mee? 
Het is in ieder geval zo dat het thans weer 
aile aandacht krijgt. Gelukkig maar. Het 
laatste congres van het Wetenschappelijk 
lnstituut washier een goed voorbeeld van. 
Maar ook denk ik hierbij terug aan de vie
ring van ons tienjarig bestaan. U hoort mij 
niet pleiten voor het 'herstel van de groene 
familie'. Knus bij elkaar en de luiken dicht. 
lntegendeel. Het feit dat wij politiek willen 
bedrijven die bepaald wordt door de chris
telijke uitgangspunten die wij voorstaan, 
dwingt ons naar buiten te kijken, en daar 
ook werkzaam te zijn. We zijn niet van de 
wereld, maar staan er middenin. Concreet 
vertalen wij dit vaak met verantwoordelijk
heid in eigen kring durven nemen. Zaken 
niet op het bordje van de gemeenschap 
schuiven dus. Ook durven nadenken over 
impopulaire maatregelen, die wei nodig 
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zijn. Niet weglopen, niet de makkelijkste 
weg kiezen. We hebben dat ook weer er
varen bij het debat over de Tussenbalans. 
Moeilijke beslissingen over huur en huur
waardeforfait, over auto en trein. Het 
vraagt moed om deze beslissingen te ne
men en wellicht nog meer om in zalen dit 
verhaal uit te gaan leggen. Zo zijn er nog 
heel wat lastige verhalen te bedenken over 
Ziektewet, eigen bijdrage in de gezond
heidszorg en ga zo maar door. We mogen 
deze keuzen niet uit de weg gaan en een
maal genomen moeten we ervoor gaan 
staan. Oat mag ook verwacht worden van 
christen-democraten die het woord verant
woordelijk zo hoog in hun vaandel hebben 
staan. Verantwoordelijkheid nemen ais 
een stuk van onze identiteit. ldentiteit ver
plicht ook op die manier. Het is, anders ge
zegd, niet een vrijblijvend verhaal over 
evenwicht tussen rechten en plichten. 
Noch aileen maar een verzamelnaam voor 
immateriele onderwerpen met betrekking 
tot begin en einde van het Ieven. Ziektever
zuim of schoenen herstellen, het zijn prak
tische kwesties, als zovele andere, waar
voor praktische oplossingen moeten wor
den gevonden. Maar dan vooral ook vanuit 
het plichtsbesef dat we de boel niet op zijn 
beloop kunnen Iaten. Onze buren hebben 
recht op ons meedenken, meevoelen en 
mee verantwoordelijkheid dragen. Zo kun
nen we toch ook aan onze identiteit her
kenbaar zijn? 
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Eth1sche kwest1es 

Or. H.M. Kuitert 

Prenatale 
diagnostiek als 
persoonlijk en 
politiek probleem 

Prenatale diagnostiek in het kader van 
erfe!Jjkheidsadvisering plaatst de be
trokkenen voor prob/emen van more/e 
aard Het gaat daarbij niet aileen om 
prob!emen in de privesfeer. Oak het 
overheidsbe!eid !oopt tegen een vraag 
op.· Hoe kan het preventie afgrenzen 
van selectie? Het moet een antwoord op 
die vraag !everen. Een paging tot ver
heldering vanuit de ethiek. 

Een probleem in de privesfeer 

1 Erfelijkheidsadvisering, preventie en 
prenataal onderzoek 

Prenatale diagnostiek staat in de context 
van de zogenaamde erfelijkheidsadvise
ring, vrucht van toegenomen kennis van 
het menselijk genoom. lk zal over die toe
genomen kennis hier niet uitweiden maar 
verwijs voor een informatief overzicht er
van naar het laatst verschenen rapport van 
de Gezondheidsraad erover.' 

De toegenomen en nog steeds toene
mende kennis van de erfelijkheid krijgt zijn 
praktische betekenis langzamerhand ook 
op het maatschappelijk terrein. lk doel op 
consequenties ten aanzien van verzekerin
gen, toegang tot de arbeid, tot pensioen
voorzieningen en dergelijke, waarover een 
rapport van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid is verschenen. 2 

Maar het belangrijkste veld van toepas-
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sing is nog steeds dat van de gezond
heidszorg. Voorlopig nog voornamelijk in 
termen van preventie, al zijn de eerste 
schreden op het terrem van de ingrepen in 
het menselijk genoom inmiddels gezet. 
Maar die leveren mijns inziens geen more
le problemen op, zolang ze therapeutisch 
van aard zijn en dat zullen ze voorlopig wei 
blijven. 

Op haar beurt staat erfelijkheidsadvise
ring weer in de context van preventie, op
gevat als het voorkomen, verminderen of 
- zo mogelijk- opheffen van individueel 
leed en lijden, leed dat ten gevolge van on
wetendheid ontstaat.' Oat wordt duidelijk 
als we kort nagaan hoe erfelijkheidsadvi
sering in zijn werk gaat. Een paar dat kin
deren wil, maar reden heeft om zich zor
gen te maken over eventuele genetische 
afwijkingen, meldt zich bij een van de acht 
zogenaamde klinisch-genetische centra 
die ons land rijk is. Zo'n centrum informeert 
het paar zo concreet mogelijk over hun 
kansen. Het woord 'informeren' onder-

Dr. H M Ku1tert (1924) IS oud-hoogleraar eth1ek VriJe Un1-
vers1te1t Amsterdam. 

1 Gezondhe1dsraad. Rapport Erle!Jjkheid en Maatschap
P'i 1989. Het rapport bevat een uitgebre1de llteratuur
opgave 

2. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR), De maatschappelijke gevo/gen van erfelijk
heidsonderzoek, Den Haag, 1988. 

3. Veren1g1ng Samenwerkende Ouder- en Patientenorga
n,saties (VSOP), Ethisch Manifest, 1990 
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streep ik. Het mag dan erfelijkheidsadvise
ring heten, in feite adviseert een klinisch
genetisch centrum niet, althans zelden, 
maar verstrekt het informatie die het paar 
in staat stelt een besluit te nemen over kin
deren krijgen, dat naar eigen opvatting 
verantwoord is. Het onderzoek dat daar
voor nodig is kan laboratoriumonderzoek 
zijn van lichaamsmateriaal dat afgenomen 
is van een van beide aanvragers (of van 
beide), het kan ook familie-onderzoek zijn 
wat heeft er in de kring van de naaste fami
lie zich afgespeeld op het gebied van ziek
ten en/of afwijkingen. Op de problemen 
die bij deze vormen van onderzoek kun
nen opdoemen (bescherming van de 
privesfeer, recht op niet weten, enzovoort) 
ben ik elders ingegaan 4 

lnformatie betekent niet: de aanvragers 
overstelpen met kennis en ze vervolgens 
in de kou Iaten staan. Samen met de aan
vragers zet het centrum een aantal wegen 
uit- bij wijze van mogelijke scenario's
die open staan, wanneer er aanleiding is 
om van ernstige aandoeningen te spreken 
bij een toekomstig kindje.· 

Hier komt al vast een probleem om de 
hoek: hoe ernstig is 'ernstig'? lk kom erop 
terug. Nemen we voor het ogenblik aan 
dat 'ernstig' bijvoorbeeld slaat op spier
dystrofie; dat is in ieder geval een fataal af
lopende aandoening die gepaard gaat 
met ernstig lijden. 

We zijn er nog niet. Een tweede pro
bleem dat zich in deze fase al voordoet is 
de mate van waarschijnlijkheid dat een 
aandoening een kindje zal treffen. Erfelijk
heidsonderzoek heeft voorspellende 
waarde; dat is de reden waarom er een be
roep op wordt gedaan. Maar hoe zeker is 
de voorspelling? Sedert de ontwikkeling 
van het laboratoriumonderzoek, kan een 
centrum met behulp van een kleine hoe
veelheid afgenomen lichaamsstof met ze
kerheid vaststellen of een aanvrager al 
dan niet drager is van een bepaalde erfe
lijke aandoening. Maar dan moeten we on
derstrepen dat het dragerschap slechts bij 
een klein - zij het groeiend - aantal erfelij-
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ke aandoeningen is vast te stellen. Is het 
onderzoek aileen maar als familie-onder
zoek mogelijk, dan is de zekerheid een 
kwestie van kansen. Kinderen die geboren 
worden zullen 25% of 50% kans op een 
aandoening hebben. Met behulp van een
voudige tekeningen ziJn die kansen in 
kaart te brengen, zoals de voorlichtings
lectuur laat zienb 

Wat betekenen deze problemen in de 
praktijk? Oat het paar dat een ernstig risico 
loopt 
a kan besluiten zich van voortplanting te 

onthouden, 
b het risico bewust kan aanvaarden en 
c een tussenweg kan kiezen en in een 

vroeg stadium (prenataal of antenataal: 
beide termen worden gebruikt) een on
derzoek van de vrucht kan aanvragen in 
termen van een diagnose: heeft de 
vrucht een ernstige afwijking of heeft ze 
die niet? 

Als dat laatste het geval mocht zijn, biedt 
het kl1nisch centrum de mogelijkheid tot 
abortus aan. 

Terwille van de vraagstelling laat ik op
lossingen als preventieve therapie (bij
voorbeeld dieet), kunstmatige voortplan
ting (in welke vorm dan ook) en adoptie 
buiten beschouwing. 

De techniek met behulp waarvan prena
taal onderzoek wordt verricht hoeft hier 
evenmin te worden uiteengezet. Het kan 
op meer dan een manier en het kan in elk 
geval al zeer vroeg gebeuren. Wat voor het 
ogenblik wei relevant is, is dat de geneti
sche afwijkingen die men vaststelt, lang 
niet altijd via ingrepen geneutraliseerd of 
enigszins redelijk bijgesteld kunnen wor
den. Was dat wei het geval, dan zou pre
natale diagnostiek voor mensen met kin
derwens wellicht minder urgent worden: 

4 H M Kuitert. Mag alles wat kan? Eth1ek en medisch 
handelen Baarn. 1989. 

5. A.W. Errksson e a . Over Erfelijkheid Aangeboren af-
wiJkmgen. erfelljkheidsvoorllchtmg bege!e1ding. 
Baarn. 1985 
P G. Frets. The Reproductive Oecis1on after Genetic 
Counseling. UnrversitertsdrukkeriJ. Rotterdam. 1990 

6 Idem 5. Errksson e.a pag 38-53 
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het risico zou minder onhandelbaar zijn. 
Juist de onbehandelbaarheid van de 
meeste (ernstige) aandoeningen verleent 
prenatale diagnostiek haar aantrekkings
kracht; de mogelijkheid tot een abortus is 
erbij inbegrepen. 

De koppeling tussen prenataal onder
zoek en abortus is overigens niet een wet
matig gegeven. Wie voor het eerste kiest 
heeft niet per definitie ook al voor het twee
de gekozen. Maar in de praktijk zitten bei
den toch dicht op elkaar. 

2 Preventie a/s voorkomen van zwanger-
schap 

In de vorige paragraaf heb ik drie opties 
genoemd waartussen ouders in spe kun
nen kiezen, als er een gefundeerd vermoe
den bestaat dat eventuele kinderen aan 
een ernstige, erfelijk bepaalde aandoe
ning zouden kunnen lijden. Voor de over
zichtelijkheid ga ik hier kort op de morele 
kant van de eerste beide opties in, om 
daarna de specifieke problematiek van de 
prenatale diagnostiek te bespreken. 

Om leed en lijden te voorkomen kiezen 
wij voor het voorkomen van zwanger
schap, zeggen sommige paren. Geen kin
deren dus. Oat is hun goed recht, zowel in 
juridische als morele zin. Er is geen wette
lijke verplichting, noch voor een man noch 
voor een vrouw, om aan de voortplanting 
van de menselijke soort mee te werken. 
Vanuit levensbeschouwing (en in mindere 
mate moraal) is dat weliswaar een interes
sante vraag: staat het mensen vrij om zich 
van voortplanting te onthouden of Iaten ze 
in dat geval anderen de last dragen, die 
het voortbestaan van de mensheid mee
brengt? Moet de mensheid - godsdienstig 
of moreel gesproken- voortbestaan, heb
ben wij daartoe een religieuze of morele 
verplichting? lk wijs erop dat de klassieke 
joodse positie die vraag heel elegant heeft 
opgelost. Mannen behoren, naar het ge
bod van Genesis 1 ,28 zich voort te plan
ten: het daar gebruikte werkwoord staat in 
de mannelijke vorm (net als de werk
woordsvorm van 'gij zult niet echtbreken' 
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in Exodus 20,14 ). Daarom is het joodse 
mannen niet geoorloofd voorbehoedmid
delen te gebruiken. Maar aangezien vrou
wen niet door de werkwoordsvorm worden 
toegesproken, mogen vrouwen zich er wei 
van bedienen. lk zal deze vraag verder Ia
ten rusten en mij beperken tot de opmer
king dat er mijns inziens geen gegronde 
redenen zijn om van een verplichting tot 
voortplanting te spreken. 

De omgekeerde vraag is ook niet van 
belang ontbloot: heeft een paar recht op 
kinderen en is de gemeenschap verplicht 
alles in het werk te stellen om het zover te 
Iaten komen? Het antwoord luidt nee, recht 
op kinderen bestaat slechts als vrijheids
recht en niet als c/aim-recht. Niemand 
mag een paar dat kinderen wil, verhinde
ren kinderen te willen en te krijgen. Een be
langrijk gegeven als het gaat om de uit
komst van prenatale diagnostiekl Maar 
verder gaat dat recht niet. Geen enkel paar 
kan claimen dat het kinderen moet heb
ben. Het zou betekenen dat de samenle
ving (in casu dus de staat) verplicht was 
ongetrouwde mannen een vrouw te ver
schaffen (en vice versa) en daarenboven 
eventuele onvruchtbaarheid met aile be
schikbare middelen op te heffen. Oat lijken 
mij onhoudbare stellingen. 

'Wij aanvaarden het kindje, welke afwij
kingen het ook mag hebben'. Oat is een 
optie waar wei problemen van morele aard 
aan vastzitten. De ernst van de te verwach
ten afwijking speelt dan natuurlijk een 
hoofdrol. De verzorging van zo'n kindje 
kan het Ieven van de ouders verknoeien. 
Daar moet men zich niet te snel vanaf rna
ken. lk herinner mij een televisie-uitzen
ding met een vraag van de kinderarts, me
vrouw Christiaans, aan zich wat al te blij
moedig opstellende ouders van een ge
handicapt kindje: 'zoudt u er nog zo een 
willen hebben?' De ouders waren zo eerlijk 
om te zeggen: 'nee'. Er zijn bovendien al
tijd twee ouders in het spel, en hoe eens
gezind men ook de beslissing genomen 
mag hebben om een risico te aanvaarden, 
het is bijna ondenkbaar dat beiden op pre-
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cies dezelfde wijze de last verwerken: een 
van beiden Ievert, ten behoeve van het ge
weten van de ander, in. De morele vraag is 
dus nog niet (zie beneden) tot hoever zijn 
ouders verplicht de consequenties te aan
vaarden van het feit dat ze kinderen wil
den; er is immers nog geen zwanger
schap. De vraag is veeleer is de beslis
sing om kinderen te willen moreel gerecht
vaardigd, als erfelijkheidsadvisering 
uitwijst dater grote kans is op ernstige ge
netische afwijkingen? Mag een man zijn 
vrouwelijke partner of een vrouw haar man 
of vriend meeslepen in een dergelijke wil, 
gezien de consequenties die er voor de 
ander aan vastzitten? 

De belangrijkste consequentie bleef 
nog ongenoemd. Aangenomen (nog 
steeds) dat we het over een ernstige erfe
lijke afwijking hebben, hoeveellast mogen 
ouders in spe- handelend vanuit hun 
diepste overtuiging en met de beste be
doelingen - een komend kindje op de 
schouders leggen? Of hoeven ze daar he
lemaal niet naar te vragen en aileen maar 
te rekenen met hun kinderwens, wat de 
zwangerschap ook brengen zal? Oat lijkt 
mij, moreel gesproken, een aanvechtbare 
vereenvoudiging van het probleem. In de 
praktijk blijkt de kinderwens een domine
rende factor te zijn in het besluitvormings
proces-' Stellig speelt de onzekerheid die 
een prognose kan aankleven daarbij een 
rol. Maar het lijkt mij toch een onontkoom
bare morele conclusie hoe grater de ze
kerheid, des te grater de morele verant
woordelijkheid van ouders in spe voor de 
last van het Ieven dat een eventueel kind 
zal moeten leiden. 

3 Prenatale diagnostiek als derde weg 
Loopt een paar groot risico, dan is er nog 
de tussenweg tussen 'geen kinderen' en 
'aanvaarden wat er komt': wei zwanger
schap maar als toets een prenataal onder
zoek en op grond van de uitslag van die 
toets bepalen de zwangerschap voort te 
zetten of af te Iaten breken. lk heb bij een 
vorige gelegenheid dan ook de uitdruk-
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king proefzwangerschap gebruikt8 en al is 
dat geen adequate formulering (het sug
gereert weinig zorg terwijl grote bezorgd
heid juist achtergrond is), ze geeft aan dat 
er door het aanvragende paar een restric
tie aan de zwangerschap is bevestigd in 
termen van uitstel van aanvaarding ervan. 
Of de zwangerschap wordt uitgedragen, 
wordt opnieuw bezien en definitief beslist 
op grond van de informatie die de test op
levert. Een wissel die we intussen gepas
seerd zijn, is de kans op een miskraam 
(spontane abortus) die aan prenatale dia
gnostiek vastzit ter grootte van ongeveer 
0,5% 9 Oat is weliswaar een gering risico, 
maar wie voor prenatale diagnostiek heeft 
gekozen, heeft het in de rekening opgeno
men. 

Het belangrijkste wat prenataal onder
zoek van de vrucht kan brengen is meer 
zekerheid over de toestand van de vrucht. 
In de meeste gevallen is dat de zekerheid 
dater- tot grote opluchting van de ouders 
in spe- niets loos is of hoogstens iets wat 
gemakkelijk is op te vangen. lk onder
streep deze uitkomst, ze laat zien dat de 
klinisch-genetische centra niet primair in 
ellende handelen maar in vreugde. 

In een klein aantal gevallen echter wordt 
een ernstige afwijking aan de vrucht ge
constateerd. Nu dus niet meer als kans 
maar als zekerheid. Oat betekent dat ten 
eerste het probleem waarop ik al eerder 
doelde: hoe ernstig is 'ernstig'. En vervol
gens wat te doen als ernstig werkelijk ern
stig is, bijvoorbeeld spierdystrofie of- om 
een zeldzaam voorkomende afwijking te 
noemen - de ziekte van Huntington? Op 
deze beide problemen ga ik nu verder in. 

Wat we een ernstige afwijking zullen 
noemen, en wat niet, kan ook een leek uit
maken een hazelip (veelal erfelijk) is niet 
ernstig, daar hoeft geen enkel centrum 
aan te pas te komen om ons dat te vertel
len. Verder zal niemand- om een omge-

7 Zre 5. P G. Frets. pag. 41 e v 
8 Zre 5. A W Errksson e.a pag 33 
9 Zre 1 
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keerd voorbeeld te noemen - ontkennen 
dat een zogenaamde open rug wei een 
ernstige aandoening is. lk noem daarmee 
twee voorbeelden die duidelijk zijn Er zijn 
minder duidelijke voorbeelden te geven, 
grensgevallen zeg maar, waarover ver
schillend gedacht wordt Oat is een onont
koombaar probleem bij elke poging tot de
marcatie van wat dan ook. Maar het hoeft 
ons niet van de wijs te brengen. Natuurlijk 
is er een zone waarvan je niet precies kunt 
zeggen of je nu in de sloot bent geraakt of 
nog op de kant staat, maar dat probleem 
zal niemand gebruiken om te ontkennen 
dat er een sloot is en een wallekant, laat 
staan dat het weinig verschil maakt of je je 
op de ene plek bevindt dan wei op de an
dere. 

De expertise van het klinisch centrum is 
er echter niet voor niets. Het kan de beslis
sing over 'wat te doen' niet uit handen ne
men, maar het kan wei de stoornissen in 
de ontwikkeling en de daaruit voortvloeien
de handicaps (lichamelijk en geestelijk) 
voorspellen die aan de geconstateerde 
genetische afwijkingen vastzitten. Voor
spellen klinkt akelig en natuurlijk doet een 
klinisch centrum dat met de nodige terug
houdendheid, als daar reden voor is. Maar 
dat neemt niet weg dat kennis van de erfe
liJkheid juist om haar voorspellende waar
de wordt gezocht. 

Wat te doen als de prognose slecht is? 
De beslissing daarover berust bij de aan
staande ouders. Ze staan nu voor de keus: 
het kindje houden of op het aanbod tot 
abortus ingaan. 

4 De last van de verantwoordelijkheid 
Kunnen de ouders in spe dan nog kiezen? 
Zeker, maar de keuze is niet eenvoudig. 
Een keuzemogelijkheid brengt immers 
mee dat men verantwoordelijk is voor de 
gevolgen van de beslissing - welke ook
die men heeft genomen. Laten we eerst 
zien hoe het met dat kiezen gesteld is. 

Ten eerste: niemand vraagt prenataal 
onderzoek aan zonder de bedoeling zijn 
gedrag erdoor te Iaten bepalen, aileen 
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maar om te weten. Het onderzoek wordt op 
die manier een pure luxe en het is niet 
waarschijnlijk dat de gemeenschap/sa
menleving verplicht is voor een dergelijke 
luxe te betalen. Het lijkt mij volstrekt nor
maal dat een kliniek deze kant van de 
zaak, voordat het onderzoek plaats heeft, 
met het betrokken paar bespreekt. Oat ge
beurt natuurlijk ook. Het sluit intussen niet 
uit, dat het betrokken paar de ruimte moet 
blijven houden om op haar aanvankelijke 
beslissing terug te komen. lk zeg met op
zet aanvankelijke beslissing, want 
a niemand komt van te voren (voor het on

derzoek) verder dan het overwegen van 
de mogelijkheid tot abortus en 

b de uiteindelijke beslissing wordt mede 
bepaald door- en pas genomen na
de uitkomst van het onderzoek. 

Samengevat enerzijds vraagt niemand 
een prenataal onderzoek aan zonder daar
bij in z'n hoofd als consequentie een abor
tus te overwegen, anderzijds is het zowel 
moreel als juridisch onaanvaardbaar dat 
een klinisch centrum druk op een aanvra
ger uitoefent, als de test een ernstige aan
doening uitwijst De ruimte voor een vrije, 
uit overtuiging genomen keuze behoort 
voor het paar aanwezig te blijven. 

Daarmee is de kous niet af. Hoe vrij is 
vrij onder de druk van een medische pro
gnose? lnderdaad, dan is een keuze niet 
meer vrij in de zin van: het maakt niet uit 
wat wij kiezen. lk verwijs naar wat ik hierbo
ven schreef over de verantwoordelijkheid 
voor de gevolgen. Kiezen doen wij altijd 
tussen alternatieven en welke alternatie
ven tot onze beschikking staan is onderhe
vig aan verandering. Daarom maken wij 
niet altijd dezelfde keuze als onze ouders. 
Toen er geen voorbehoedmiddelen waren, 
was het alternatief twaalf kinderen of ont
houding. Vandaag zijn we van dat dilem
ma bevrijd, er zijn andere alternatieven. 
Evenzo voordat erfelijkheidsadvisering 
mogelijk was, viel er niets te voorspellen en 
konden we alles slechts aannemen 'als uit 
Gods hand'. Oat laatste is volgens mij nog 
zo, maar we zien nu dat Gods hand onze 
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handen (= onze verantwoordelijkheden) 
insluit. Die verantwoordelijkheden beteke
nen: we kunnen niet doen alsof er geen al
ternatieven zijn, alsof 'vrij' hetzelfde zou 
betekenen als: het maakt niet uit. Vrij inter
men van vrijwillig blijft wei bestaan. We 
kunnen, juist als het om verantwoordelijk
heid gaat, onze beslissingen aileen in vrij-

Gods hand sluit onze 
handen in 

willigheid nemen. Maar onze handelings
vrijheid is ingeperkt door onze kennis van 
de gevolgen. Neem bijvoorbeeld de erfelij
ke afwijking die spierdystrofie wordt ge
noemd. Het jongetje dat daaraan lijdt, ta
kelt af onder ernstig lijden en sterft tussen 
zijn 15e en 20e jaar. Ben je vandaag, nu 
we over deze voorspellende kennis be
schikken, nog precies even zo vrij zo'n 
kindje het Ieven binnen te Iaten als vroe
ger, toen we die kennis niet bezaten? 

Deze inperking van onze handelingsvrij
heid (we kunnen niet meer doen alsof we 
van niets weten) houdt niet in dat abortus 
noodzakelijk is. Maar wei dat bij de consta
tering van ernstige afwijkingen van de 
vrucht het uitdragen van de zwangerschap 
van zijn vanzelfsprekendheid is beroofd. 

Welnu, moeten we van een 'bovenmati
ge last' spreken die het deel zal zijn van 
het komende kindje (en van de ouders), 
dan kan daarin mijns inziens een goede 
grond gelegen zijn om uiteindelijk voor 
abortus te kiezen.' 0 Op voorwaarde dat de 
beslissing daartoe in vrijheid genomen is, 
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kunnen weer, moreel gesproken, niets op 
tegen hebben. 11 Religieus gezien kan het 
een beslissing zijn die ook de relatie met 
God (ten aanzien van de kerk kan dat an
ders liggen) niet hoeft te verstoren. 

5 Preventie als voorkomen van een ge-
boorte 

Met deze uitkomst zijn we meer dan een 
wissel gepasseerd. lk begin met de eer
ste. lk heb aangenomen dat abortus onder 
voorwaarden moreel geoorloofd is en aan
nemelijk proberen te maken dat tot die 
voorwaarden onder anderen de gezond
heidstoestand van de vrucht kan behoren. 
Een vrucht kan zo ernstig aangedaan zijn 
dat een paar de geboorte ervan niet voor 
zijn rekening meent te mogen nemen. Het 
gaat in zo'n geval dus- dat ten overvloede 
- niet om abortus uit gebrek aan respect 
voor de menselijke vrucht maar om een af
weging: de waarde van een toekomstig Ie
ven wordt afgezet tegen een te verwach
ten (extreme) belasting ervan. 

Er is nog een wissel geweest. Om haar 
te zien moeten we terug naar het begin er
felijkheidsadvisering in termen van pre
ventie. Maar wat wilden we met erfelijk
heidsadvisering eigenlijk voorkomen? lndi
vidueelleed en lijden, heb ik gestipuleerd. 
Maar van wie? 

De vraagt Ievert een probleem op: be
doelden we toekomstige ouders de ellen
de van een zwaar gehavend kind te be
sparen of een nog niet bestaand kindje 
een onleefbaar Ieven, zeg maar een Ieven 
dat ze- menselijk gesproken- aileen 
maar als een kwaad kunnen ervaren? 
Maar kan een niet bestaand mens iets be
spaard worden? Wat bedoelen we met 
preventie? Het is kennelijk een veel inge
wikkelder gegeven dan we meestal aanne
men. In hoeverre is preventie onder te 
brengen bij geneeskunde? 

10 G. van Steendam, Abortus in het kader van erfeltjk
hetdsadvisering, in. Handboek Gezondhe1dsethiek, 
pag.419. 

11 Council of Europe, RecommendatiOn on Prenatal Ge
netic Screening, Straatsburg 1989. 
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Praktisch hoeft dat ons nog niet in de 
problemen te voeren zolang het bij pre
ventie om het voorkomen van een zwan
gerschap gaat die- op haar beurt- moet 
voorkomen dat er onnodig leed aan of 
door een zwaar beschadigd kindje wordt 
geleden. Gelukkig dat zulk leed voorko
men kan worden, whatever preventie dan 
ook mag wezen I 

Maar het wordt wei een probleem (wat is 
preventie) als datgene wat voorkomen 
wordt niet meer zwangerschap is maar 
een geboorte. We helpen de ouders in spe 
dan wei ontkomen aan leed en lijden maar 
een abortus is, welke goede redenen we 
er ook voor mogen hebben (zie boven) 
geen geneeskunde. 

We komen mijns inziens dan ook niet 
verder dan de stelling dat preventie in ter
men van het voorkomen van een geboorte 
in het kader van de erfelijkheidsadvisering 
een zinvolle medische voorziening is. We 
kunnen het met het Katholiek Studie Cen
trum nog het beste 'een vorm van hulpver
lening' noemen. ' 

Maatschappij en politiek 

6 Een 'vnje kwestie '? 

De conclusie uit het bovenstaande is: pre
natale diagnostiek met aangehangen 
abortus is een 'vrije kwestie' .' 3 De vraag is 
nu of we daarmee uitkomen dan wei of er 
meer aan de hand is. Moet de overheid 
zich ermee bemoeien? 

Om daarop te kunnen antwoorden eerst: 
wat is een 'vrije kwestie'? We treden met 
die vraag een van de morele problemen 
binnen waarvoor een plurale samenleving 
ons plaatst. Kenmerk van een plurale sa
menleving is een meervoud van groepen 
met een eigen, van andere groepen te on
derscheiden moraal en/of levensbeschou
wing. Die eigen moraal en/of levensbe
schouwing constitueert de groep en ver
leent de 'deelnemers' eraan hun identiteit. 
Daarom wordt ze niet aileen door de deel
nemers stevig verdedigd tegen aanvallen 
van buitenaf- ze staan of val len er immers 
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mee- maar heeft ze ook een reikwijdte die 
heel de breedte van hun persoonlijk Ieven 
raakt. Of je kinderen behoort te krijgen, ge
lovig bent, euthanasie aanvaardt, pacifist 
bent- aile normatieve eisen die een mens 
zichzelf stelt, zijn erin opgenomen. We 
kunnen het de moraal van het persoonlijk 
levensideaal noemen, veelal aangereikt 
door de groep waartoe men behoort en 
daarna toeqeeigend. Vanwege haar reik
wijdte noem ik deze persoonlijke moraal 
moraal in brede zin oftewel de brede mo
raal. Naast deze brede (want persoonlijke) 
moraal staat een moraal met een veel 
smallere reikwijdte: de normen en waar
den die er deel van uitmaken, bedoelen 
niet iemands persoonlijke levensideaal 
vorm te geven, integendeel: ze bedoelen 
juist mensen die er verschillende persoon
lijke levensidealen op na houden, in vrede 
met elkaar te doen samenleven. Om die re
den bevat moraal in deze tweede zin veel 
minder idealen, voorschriften en aanwijzin
gen dan moraal de brede (persoonlijke) 
moraal. lk noem haar dan ook de smalle 
moraal. Ze is smal omdat haar reikwijdte 
niet het hele persoonlijke Ieven beslaat, 
maar aileen het samenleven. De smalle 
moraal is moraal als sociale moraal. Naar
mate ze smaller is, is ze ook rigoreuzer. 
Niet iedereen hoeft naar de kerk, maar ie
dereen moet het wei uit zijn hoofd Iaten 
een ander te martelen of te doden. Sociale 
moraal is, met andere woorden, een mini
mum-moraal: wat onontbeerlijk is om in 
een plurale maatschappij met elkaar te 
kunnen samenleven staat erin. De andere 
dingen, dus water niet in hoeft, zijn de zo
genaamde vrije kwesties. Hoe minder er 
via de smalle moraal vastligt, des te meer 
'vrije kwesties' en des te minder dwang. En 
dat houdt weer in: des te meer kunnen 
mensen volgens hun eigen overtuiging 
hun Ieven inrichten, kan een rooms-katho-

12 Katholiek Studie Centrum, Erfelijkheidsadvisering. 
Prenatale diagnostiek en abortus provocatus in hun 
onderlinge samenhang, Nijmegen. 1982. pag. 61 

13. AW. Musschenga, Noodzaak en mogelijkheid van 
moraal, Assen/Amsterdam, 1981. 
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liek katholiek zijn en een gereformeerde 
gereformeerd. 14 

Een belangrijk element van de politiek is 
dan ook de strijd om de 'vrije kwesties'. 
Houden we het aantal te klein, dan dreigt 
er wat dan heel legal enforcement of mor
als te ontstaan, dat wil zeggen de ene 
volksgroep legt haar specifieke waarden 
dwingend op aan de andere. Maken we 
het aantal te groot, dan dreigt desintegra
tie van de samenleving. Gelukkig blijken er 
in de praktijk genoeg basisinzichten te 
zijn, die aile groepen met elkaar delen (tot 
nu toe tenminste: wat te doen als we met 
een zo andere cultuur als de islam moeten 
rekenen?) Maar pluraliteit betekent nu 
eenmaal dat we niet in alles gelijk denken. 
Bovendien zijn mensen zowel als groepen 
- gelukkig- aan ontwikkelingen in hun 
denken onderworpen: onze normatieve 
kaders plegen te verschuiven. Oat alles 
betekent dat de demarcatielijn tussen 'vrije 
kwesties' enerzijds en sociale moraal an
derzijds voortdurend in beweging is en al
tijd weer voorwerp van (als het goed is 
geestelijke) strijd is, die uiteindelijk beslist 
wordt in de Tweede Kamer. Een treffend 
voorbeeld van een 'vrije kwestie' is in mijn 
ogen euthanasie (opgevat als verzoek om 
een milde dood). Het kan zijn dat een der
gelijk verzoek in mijn persoonlijke moraal 
niet voorkomt of zelfs wordt afgewezen. 
Voor mijzelf zal ik het dus niet vragen. 
Maar wie het wei doet, breekt volgens mij 
de samenleving niet af. Hij treft, mocht hij 
zich vergissen, hoogstens zichzelf ermee 
en niet een ander. Er is dus geen reden 
aanwezig om te verhinderen dat hij in over
eenstemming met zijn eigen levensovertui
ging kan sterven. 

7 Niet aileen een 'vrije kwestie' 
Prenatale diagnostiek, met abortus als 
consequentie, wordt momenteel opgevat 
als een 'vrije kwestie'. Mijns inziens dus te
recht. Maar het abortusprobleem maakt 
het niet eenvoudig en het zou veel men sen 
een genoegen doen als we dat konden 
omzeilen. Is dat mogelijk? 
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Een eerste uitweg is natuurlijk begin er 
niet aan. Vraag je geen prenataal onder
zoek aan, dan krijg je geen abortuspro
bleem. Met een dergelijke raad blijven we 
nog op het vlak van de 'vrije kwesties'. We 
maken van prenataal onderzoek met aan
gehaakte mogelijkheid tot abortus geen 
politieke kwestie maar appelleren op de 
persoonlijke moraal van de betrokkene. 
Voor individuele gewetensnood kan dat een 
uitkomst zijn, maar er zit wei aan vast: aan
vaarden water komt, met welke aandoenin
gen of afwijkingen ook. lk heb hierboven Ia
ten zien dat ouders in spe ook dan een ver
antwoordelijkheid op zich nemen die in ge
wetensnood kan voeren. lk denk dus dat we 
met deze optie niet veel opschieten. 

Een tweede, momenteel druk bespro
ken mogelijkheid is prenatale diagnostiek 
vervangen door pre-implantatiediagnos
tiek. Daarmee wordt bedoeld dat men een 
embryo in het vroegste stadium van zijn 
ontwikkeling (als pre-embryo) onderzoekt 
op het voorkomen van eventuele erfelijke 
afwijkingen en vervolgens aileen die em
bryo's tot ontwikkeling laat komen die vrij 
van afwijkingen zijn. Als voordeel van deze 
techniek beschouwt men dan dat op deze 
wijze het abortusprobleem wordt ontwe
ken; al in een veel vroeger, dat wil zeggen 
een moreel veel minder belastend stadium 
van ontwikkeling wordt over het lot van een 
vruchtje beslist. Het nadeel dater- voorlo
pig nog - aan vastzit, is dat deze techniek 
aileen toegepast kan worden wanneer de 
bevruchting buiten de baarmoeder plaats 
heeft, want aileen dan is - na de eerste 
celdelingen- onderzoek op afwijkingen 
zinvol. Men kan dan schiften tussen 'goe
de' en 'verkeerde' pre-embyro's en vervol
gens een goed exemplaar terugplaatsen 
in de baarmoeder. "' 

14 H.M. Kuitert, Morele consensus Mogelijkheden en 
grenzen. in I. de Beaufort/H.M Oupurs (red) Hand
boek Gezondheidsethrek Assen/Maastrrcht. 1988 
pag. 31 e.v 

15 G. de Wert. Ntet-therapeutlsche experimenten met 
pre-embryo's. Emge eth1sche kanttekemngen. Trjd
schr v. Gezondheidsrecht 13 (1989). 74-85 
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Oeze tweede optie gebruik ik als een 
eye-opener Er zit weliswaar nog een an
der probleem aan vast; de techniek waar
van men zich hierbij wil bedienen, vergt 
dat embryo's gekweekt worden voor we
tenschappelijke doeleinden. Oat lijkt mij in 
strijd met de waarde die een embryo toe
komt, maar op dat vraagstuk ben ik elders 
ingegaan.'b 

Het eigenlijke vraagstuk waarvoor deze 
nieuwe technische mogelijkheid onze aan
dacht vraagt is dat van de eugenetica, al 
dan niet in termen van een eugenetische 
bevolkingspolitiek Oat vraagstuk was er 
al, maar we schonken er niet veel aan
dacht aan. Door de pre-implantatietechnie
ken worden we er met de neus bovenop 
gedrukt. '' Pre-implantatie-onderzoek wordt 
uitgevoerd met het oog op selectie, het 
rapport van de Gezondheidsraad wijst te
recht op de term 'selectieve implantatie''d 
Daarmee beginnen de problemen voor een 
overheid. 

8 Selectieve en 'gewone' abortus 
Prenatale diagnostiek, metals consequen
tie een mogelijke abortus, vervangen door 
een diagnose van het embryo voordat het 
in de baarmoeder zich innestelt, lijkt een 
vooruitgang. Emotioneel- ik zal dat niet 
tegenspreken - is dat ook het geval. Maar 
zelfs als de procedure inderdaad moreel 
minder belastend zou zijn, zoals sommi
gen aannemen, is daarmee het eigenlijke 
probleem nog niet verdwenen of minder 
dringend geworden. De pre-implantatie
diagnostiek scheept ons met precies het
zelfde probleem op als prenataal onder
zoek dat op abortus uitloopt het selectie
probleem. Ze maakt het probleem zelfs 
grotPr doordat selectie, technisch gespro
ken, zoveel gemakkelijker kan plaatsheb
ben biJ vruchten in het pre-embryonale 
stadium en daardoor zoveel dichter onder 
ons bereik komt. 

Het selectieprobleem kleeft niet aan 
abortus, zoals wij dat buiten de prenatale 
diagnostiek om tegenkomen. Oaarin ligt 
een kwalitatief verschil tussen zeg maar 

Chnsten Democratische Verkenningen 4/91 

'gewone' abortus en selectieve abortus. Bij 
'gewone' abortus is de positie van de 
vrouw in het geding. Het draait daarbij om 
twee dingen: 
a de zwangerschap was niet bedoeld of 

gewenst en 
b brengt de vrouw in een noodsituatie. 
De abortus wordt verricht ongeacht de 
toestand van de vrucht; de noodsituatie 
van de vrouw is de enige indicatie. Men 
kan daar vrede mee hebben .of niet, maar 
er komt geen selectieprobleem aan te pas. 

Oat is wei het geval met abortus na pre
nataal onderzoek en dat schept een nieu
we complicatie. De zwangerschap is een 
gewenste zwangerschap maar bij nader 
inzien niet meer gewenst Het oms lag punt, 
in feite dus de indicatie tot abortus, is ge
legen in de gezondheidstoestand van de 
vrucht Of van het embryo; aan het princi
pe verandert dat niets meer. Het wordt er 
hoogstens duidelijker van: een vrucht 
wordt afgewezen op grand van ontbreken
de kwaliteiten en dat is een vorm van se
lectie bij de voortplanting. Willen we die 
kantop? 

9 Selectie en eugenetische bevolkings-
politiek 

Selectie brengt ons in de sfeer van een 
eugenetische bevolkingspolitiek en die wil, 
neem ik aan, niemand. Ten overvloede zal 
ik er een aantal argumenten tegen noe
men. Onder eugenetische bevolkingspoli
tiek of kortweg eugenetica versta ik hier; 
een door de overheid (al dan niet via wet 
en/of regelgeving) gestimuleerd voortplan
tingsideaal dat inhoudt het naar vermo
gen uit de samenleving uitbannen van ge
netische afwijkingen. Grondslag van een 
dergelijk beleid is het hanteren van selec
tie bij voortplanting. Het selectieprincipe 

16 H.M. Ku1tert, De morele status van het embryo De 
pauselijke 1nstructie Donum V1tae, 1n: Grenzen aan de 
zorg/Zorgen aan de grens. L1ber Am1corum voor 
H.J.J. Leenen. Alphen a/d R1jn, 1990, 101-119. 

17. D. Bartels, Human embryo's as research matenal, 
Science & PubliC Policy 14 (1987) 139-144. 

18. Zie1,pag.65. 
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kan, grofweg, op twee manieren in werking 
treden: onder dwang (van een overheid) of 
onder drang (van maatschappelijke en/of 
sociale attitudes). 19 lk bespreek hier de 
eerste vorm, niet omdat onze samenleving 
die richting dreigt op te gaan maar om de 
factoren helder te krijgen die in een euge
netische politiek (van welke aard ook) een 
rol spelen. 

In de eerste plaats is de vrijheid van de 
burger om zich voort te planten in het ge
ding. Eugenetica is een politiek die met 
machtsmiddelen (wet of anderszins) de 
bevoegdheid erover in feite uit de handen 
van het paar haalt en er een staatszaak 
van maakt. Men kan het in Plato's De Staat 
nalezen hoe dat geregeld zou kunnen wor
den (inclusief de argumenten waarmee het 
wordt verdedigd: een verhaal om met rode 
oortjes te lezen!). 

De overheid voert deze politiek (zie al
weer De Staat) omdat zij het beste met de 
burgers voor heeft, ze wil een gezonde sa
menleving en die komt er niet als de over
heid geen macht heeft in te grijpen. Dan 
wordt er willekeurig voortgeplant en dat 
betekent dat de menselijke soort slechter 
en slechter wordt wat kwaliteit betreft. Elke 
boer weet beter, zegt Plato, hij weet dat se
lectie nodig is om een beter soort te kwe
ken. Moeten mensen niet dezelfde wijs
heid toepassen? 

De vraag is natuurlijk, wat is een beter 
soort mensen? De uitdrukking veronder
stelt dat aile mensen daar dezelfde ideeen 
over hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo. 
Er moet dus een criterium komen voor 'be
ter'. Wie zal dat opstellen? De filosoof, de 
bovenliggende machtsgroep, de meeste 
stemmen? Een onoplosbaar probleem 
dient zich aan, tenzij we de zaak uit han
den zouden geven aan een dictator. Maar 
dan zijn we terug bij het eerste argument: 
we zijn onze vrijheid kwijt. 

Heel de eugenetische gedachtengang 
- wellicht het belangrijkste contra-argu
ment- is gebaseerd op een versmalling 
van de mens tot zijn biologische compo
nent. De sterkste exemplaren, in biologi-
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sche (om precies te zijn: cel-biologische) 
zin worden doorgelaten en de zwaksten 
worden minstens van voortplanten afge
houden. Oat is iets wat we bij veehouders 
goed vinden - leerzaam is Plato's verwij
zing naar de boeren -maar mensen zijn 
geen dieren. Willen we het verschil er tus
sen handhaven -en niemand anders doet 
het als we dat zelf niet doen -dan moeten 
we nee zeggen tegen een politiek die het 
uitselecteren van biologisch zwakke 
exemplaren begunstigt. 

We hebben daar twee goede gronden 
voor: een mens is meer dan zijn genen, zo
als ook elke geneticus niet moede zal wor
den om te herhalen. We zijn niet te reduce
ren tot ons biologisch substraat en willen 
daar ook niet toe worden gereduceerd. 
Ten tweede: een biologisch keurmerk han
teren brengt ons onherroepelijk in de buurt 
van het recht van de sterkste, een recht 
dat niet te combineren valt met de christe
lijke traditie van naastenliefde en/of de hu
manistische traditie van solidariteit. 

10 Gehandicapten a is slachtoffer van 
mislukte preventie? 

Dus geen preventie in termen van selectie; 
dat willen we niet. Waarom willen anderen 
dat dan wei, waarom steekt de idee dat 
een eugenetische bevolkingspolitiek zo
wel noodzakelijk als voordelig is, altijd 
weer de kop op? 

Vanwege het lokkend perspectief van 
een samenleving zonder leed en lijden. Als 
we verdachte of ronduit onaanvaardbare 
motieven voor selectie erbuiten Iaten is eu
genetica met een zekere schijn van rede
lijkheid omgeven. Genetische afwijkingen 
continueren zichzelf immers en dat houdt 
in dat het leed van de ene generatie zich 
voortzet in de andere. Als we de menselij
ke genen-poo/ zouden kunnen 'schonen' 
zou dat een flinke stap voorwaarts zijn in 
de bestrijding van leed en lijden. Hoe ge
makkelijk zulk spraakgebruik in de mond 

19. Z1e 1. pag. 81 e.v. 
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ligt, blijkt uit een achteraf wat ongelukkige 
passage uit de Nota Preventie aangebo
ren afwijkingen, waarin het stimuleren van 
'optimaal voortplantingsgedrag' wordt be
pleit.' 

Maar hoeveel redelijkheid zit in zo'n re
denering? Weinig of niets. 
1 Een samenleving zonder leed en lijden 

bestaat niet en zal nooit bestaan. Niet ai
leen omdat het aantal auto-ongelukken 
nog steeds toeneemt en daarmee het 
aantal handicaps dat niet erfelijk of aan
geboren is, maar ook omdat aangebo
ren afwijkingen lang niet altijd door erfe
lijke factoren ontstaan, de meeste zelfs 
ntet. Veel van die afwijkingen zijn er in-

Eugenetische 
bevolkingspolitiek berust 
op een aantoonbare 
verg1ss1ng 

eens als een (kwalijke) verrassing. Hoe 
hard we er ook tegen strijden, handi
caps zullen er dus altijd in groten getale 
bltjven. Preventie van genetisch overge
dragen aandoeningen is maar een on
derdeel van de strijd tegen leed en Iii
den, de eigenlijke strijd ertegen ligt in 
het opvangen, revslideren en/of com
penseren. Eugenetische bevolkingspoli
tiek berust, met andere woorden, op een 
aantoonbare vergissing. 

2 De illusie van een samenleving zonder 
leed en lijden komt mijns inziens voort uit 
de mythe van de algehele technische 
beheersbaarheid van Ieven en gezond
heid. In een tijd waarin het medisch
technisch kennen en kunnen zich nog 
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steeds uitbreidt, is het geloof in een der
gelijke mythe begrijpelijk. Maar in plaats 
van de gezondheid te dienen werkt zij 
contra-produktief; we lopen niet aileen 
tegen de grenzen van het medisch mo
gelijke aan (er zullen nooit genoeg ruil
harten zijn om een rechtvaardige trans
plantatiestrategie te kunnen uitvoeren), 
ook de grenzen van wat goed voor een 
mens is en wat niet, komen in zicht. Het 
welzijn van de patient is, volgens Hippo
crates, de hoogste norm voor een arts. 
Oat houdt in dat de norm dus niet be
paald wordt door het technisch-mogelij
ke. Geloof in de mythe van de totale 
technische beheersbaarheid van Ieven 
en gezondheid loopt erop uit dat dokters 
zichzelf puur als technici gaan zien, als 
een soort veredelde loodgieters en hun 
patienten als reparatiemateriaal?' 

3 Het geloof in een samenleving zonder 
leed en lijden is bovenal een slag in het 
gezicht van de aanwezige gehandicap
te medemensen. Het is de voedingsbo
dem voor (niet dwang maar) sociale en 
maatschappelijke drang in eugeneti
sche richting. De buren gaan er vanuit 
dat het gehandicapte kind niet gehoe
ven had, als er maar voorzorgen waren 
getroffen in termen van erfelijkheidsadvi
sering. AI die nog aanwezige gehandi
capten hadden er niet meer hoeven te 
zijn, ze zijn slachtoffer van nagelaten of 
mislukte preventie. Worden ze eenmaal 
zo gezien, dan is ook de behandeling in 
termen van zorg navenant. Gehandicap
tenzorg wordt de sluitpost op het budget 
van de gezondheidszorg. 

Dergelijke ideeen kunnen gemakkelijk 
post vatten. Ze berusten echter op een 
even onwetenschappelijke als onaan
vaardbare perspectief-verkorting op de 
zorg. Als een mens niet samenvalt met zijn 

20 Nota Preventie aangeboren afwljkmgen Min1sterie 
van WVC. 1988 

21 J. Ladd, The Good Doctor and the Med1cal Care of 
Children. in L M. Kopelman/J C Moskop (eds ), 
Children and Health Care. Dordrecht, 1989. 205 e v. 
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genen, dan ook een gehandicapte niet 
met zijn genetische afwijkingen. 

Toetssteen voor de mate waarin een sa
menleving zich in het gemak van een eu
genetische redenering nestelt is mijns in
ziens dan ook de zorg die ze bereid is voor 
de gehandicapten op te brengen. Hoe ge
makkelijker mensen de gehandicapten in 
hun midden als voorbeelden van 'mislukte 
preventie' zien, des te geringer die bereid
heid. 

11 Een paradox op het politieke vlak en 
hoe daaruit te komen? 

We zijn nu in een merkwaardige situatie te
rechtgekomen Selectieve abortus (in het 
kader van prenataal onderzoek dat indivi
dueel leed bedoelt op te heffen) aanvaar
den we, want het gaat om beslissingen in 
de privesfeer. Selectie is hier dus een 'vrije 
kwestie'. En meer dan dat het is als onop
geefbaar vrijheidsrecht zelfs buiten kijf ge
steld. 

Maar zie daar, selectie verwerpen we 
weer als we over eugenetische bevol
kingspolitiek spreken, we maken van deze 
verwerping zelfs het basisargument tegen 
eugenetica. Is dat tegenstrijdig en zo ja, 
hoe kan je zo'n tegenstrijdigheid opheffen 
of- als dat onmogelijk is- aannemelijk 
maken dat we er mee moeten Ieven? 

De overheid krijgt dit probleem op haar 
manier op tafel. We hebben haar rol nog 
niet uit de doeken gedaan. Oat hoeft hier 
ook niet uitvoerig te gebeuren. Het is ge
noeg om vast te stellen dat de overheid op 
het veld van de erfelijkheidsadvisering de
zelfde taak heeft alsop aile andere velden 
van de gezondheidszorg: het menselijk Ie
ven beschermen. Op zijn wijze moet- in 
dat raam- ook de menselijke vrucht be
schermd worden tegen selectieve behan
deling. Maar elke vrucht, ook de meest be
schadigde? 

Er ontstaat een vervelend dilemma. Wil 
de overheid aile vruchten beschermen, 
ook de meest gehavende, en verbiedt ze 
dus elke vorm van selectie, dan is prenata
le diagnostiek van de baan en moet de en-
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keling zich Iaten welgevallen dat de over
heid hem opzadelt met wat hij niet kan en 
wil dragen. De individuele vrijheid die we 
zo graag willen handhaven is dan verloren. 

Verbiedt de overheid daarentegen niets, 
dan heeft selectie vrij baan en is het niet 
onmogelijk dat we in eugenetisch vaarwa
ter terecht komen. Hoe moeten we verder? 

12 De overgang blokkeren 
Wat het meest voor de hand ligt is de over
gang van 'voorkomen en opheffen van in
dividueel leed' naar eugenetische bevol
kingspolitiek blokkeren door een aantal 
maatregelen die het selectieve karakter 
van abortus na diagnostiek te erkennen, 
maar de toepassing ervan te beperken tot 
die gevallen waarvan op gronden van ge
neeskundige aard er reden toe bestaat. 
Oat laat een marge over, zeker. Maar wa
terdichtheid is het laatste wat je moet voor
staan bij dingen die de vrijheid van bur
gers raken. Hieronder stip ik enkele moge
lijkheden voor een dergelijke blokkade 
aan. 
1 Prenatale diagnostiek aileen op medi

sche indicatie. Niet zoals in sommige 
Ianden, voor aile vrouwen verplicht, 
maar bijvoorbeeld voor vrouwen ouder 
dan 36 jaar of voor vrouwen die tot een 
risicogroep behoren. De afspraken die 
hierover in ons land bestaan, zouden we 
moeten vasthouden. 

2 Afwijzen van pre-implantatiediagnos
tiek, tenzij deze ondernomen wordt in 
het kader van een persoonsgerichte the
rapeutische behandeling. Oaarmee be
doel ik ingebed in het hulpverlenings
program aan een vrouw die dreigt geen 
gezonde kinderen te kunnen krijgen. 

3 Grote voorzichtigheid bij het aanbieden 
van bevolkingsonderzoek in termen van 
screenen van bepaalde groepen op ge
netische afwijkingen. En dat niet aileen 
uit het oogpunt van privacy-bescher
ming, ook al lijkt mij dat een punt om 
wacht bij te houden. Maar even belang
rijk is het voorkomen van een eugeneti
sche bevolkingspolitiek. lk bepleit aller-
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minst een verbod, maar pleit voor een 
degelijk doorspreken van de ins en outs 
bij elk voorstel in die richting. 

4 Daarnaast: voorlichting die moet helpen 
voorkomen dat mensen zich verliezen 
aan de illusie dat erfelijke en aangebo
ren afwijkingen, en daarmee de voor
naamste bron van handicaps, de wereld 
uit te helpen zijn, te beginnen uit Neder
land. 

De eerste drie wegen, die ik zo juist teken
de, vragen om wet- en/of regelgeving. Een 
politieke partij zou zich daar sterk voor 
kunnen maken. 

13 Wat extra's voor een politieke parttj? 
Daarnaast zie ik voor een politieke partij 
nog een andere mogelijkheid, die buiten 
het veld van politieke actie ten behoeve 
van wet- en regelgeving valt, maar deson
danks, juist door een politieke partij die 
meer dan een belangenpartij wil zijn, ter 
hand genomen kan worden morele orien
tatie over de waarde van het menselijk Ie
ven in zijn verschillende verschijningsvor
men. In het bijzonder is zo'n niet aflatende 
morele orientatie- Iaten we zeggen een 
permanent moreel beraad - nodig over 
een menselijke vrucht met aangeboren af
wijkingen. lk ga er namelijk niet van uit dat 
we alles moeten aanvaarden, omdat Ieven 
nu eenmaal uit Gods hand komt. Oat is, zo
als ik boven liet zien, een veel te gemakke
lijke oplossing. Ze streept onze eigen ver
antwoordelijkheid weg tegen Gods voor
zienig bestel en dat is slechte theologie. 

De vraagstelling ligt mijns inziens an
ders: een bewuste kinderkeuze sluit altijd 
het risico in dat een paar een gehavend 
kindje kan krijgen. Zijn ouders moreel ver
plicht een dergelijk kindje ondanks alles te 
aanvaarden? lk meen dat de beslissing tot 
voortplanting insluit dat die vraag bevesti
gend beantwoord moet worden, met als 
grens de dragelijkheid van de belasting 
voor ouders en kind beide. 
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De stellingname die ik hier bepleit, heeft 
de bijzondere waarde van het ongeboren 
mensenleven als vooronderstelling. Aan 
die waarde proberen we zo lang mogelijk 
recht te doen. Oat is een moreel uitgangs
punt, waarop de discussie altijd weer te
rug kan vallen. 

Oat zal nodig zijn, want over dragelijk/ 
ondragelijk kunnen grote verschillen van 
mening bestaan. We zullen dat als een ge
geven moeten aanvaarden. De suggestie 
dat we een lijst zouden kunnen samenstel
len van genetische afwijkingen die een er
kende (algemeen aanvaarde) indicatie 
voor abortus zouden mogen inhouden, lijkt 
mij reeds vanuit medisch oogpunt zowel 
onhaalbaar als ongewenst, daarvoor ver
schillen de gevallen teveel van elkaar. 
Daarnaast brengt het- maar nu dan in 
omgekeerde richting - de vrijheid van 
onze medemensen in het gedrang om zelf 
te beslissen over wat voor hem dragelijk is 
en wat niet. Ook een politieke partij heeft 
haar 'vrije kwesties', heeft ze ook broodno
dig althans, indien ze zich niet wil opstellen 
zoals bijvoorbeeld de SGP, het RPF of het 
GVP. 

Daarmee is niet alles gezegd. Er zijn 
grenzen aan de vrijheid die we in de 'vrije 
kwesties' verdedigen, zowel binnen een 
partij als daarbuiten. Er is geen samenle
ving die een menselijke vrucht ook niet ju
ridisch beschermt. Oat zou inhouden dat 
de waarde ervan tot nihil is gereduceerd; 
de vrucht is vogelvrij. Voor mijn besef is
om maar een voorbeeld te geven - de 
theorie dat menselijke vruchten, zolang ze 
nog niet voldragen zijn, uitwisselbaar zijn 
voor andere, betere exemplaren, een theo
rie die buiten de 'vrije kwesties' voeri.22 

22. J Glover. Causmg Death and Saving LIVes Har
mondsworth (Penguin). 1977, 150-169. 
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Ontwikkel1ngssamenwerking 

Prof. dr. L.B.M. Mennes 

Relevante 
ontwikkelingen in de 
wereldeconomie 
voorde 
ontwikkelingslanden 

Economische groei in de particuliere 
sector za/ de omvangrijkste resu!taten 
opleveren ten aanzien van armoedever
mindering. De overheid v~rvult een 
voorwaardenscheppende ro/ in de vorm 
van goed sociaa/-economisch beleid. 

Ondanks het feit dat in een groot aantal 
ontwikkelingslanden- vooral die proble
men hadden met hun schuldendienst
slechts geringe groei en een dalende pro
duktie per hoofd van de bevolking tot 
stand kwam, kunnen de jaren tachtig zeker 
niet als een verloren decennium voor de 
ontwikkelingslanden worden afgedaan. 
Vele Ianden die in staat waren om proble
men betreffende hun schuldendienst te 
vermijden konden een hoge reele econo
mische groei realiseren. De gemiddelde 
jaarlijkse groei van het bruto binnenlands 
produkt van de zogenaamde net debtor 
developing countries (vrijwel aile ontwikke
lingslanden uitgezonderd de meeste olie
exporterende Ianden en Taiwan) bedroeg 
4 procent gedurende 1983-1989, vergele
ken met 4,1 procent gedurende 197 4-
1982. De investeringsquote van deze ian
den was gedurende 1983-1989 bijna 24 
procent, terwijl hun uitvoervolume jaarlijks 
met 7,5 procent toenam. Dit laatste per
centage is aanzienlijk hoger dan het over
eenkomstige cijfer voor 197 4-1982: niet 
meer dan 1, 7 procent.' 

138 

Dit maakt duidelijk dat ook de ontwikke
lingslanden hebben kunnen participeren 
in de ongekend snelle groei van de we
reldhandel gedurende de jaren tachtig. 
Gedurende dit decennium groeide het vo
lume van de wereldhandel met 50 procent; 
de waarde nam toe met 75 procent. Deze 
cijfers zijn tekenen van een verdergaande 
integratie van de wereldeconomie, van re
latief open markten en van aanzienlijke 
mogelijkheden voor nieuwe Ianden en on
dernemingen om een deel van de groeien
de wereldmarkten te veroveren? 

Een derde positieve ontwikkeling was 
de groeiende consensus- ook in ontwik
kelingslanden- dat markten en de parti
culiere sector een belangrijker rol dan dus
ver hebben te spelen om economische 
groei tot stand te brengen. Minder over
heidsinterventie, een efficienter overheids
apparaat, continuertng van aanpassings
programma's, de ineenstorting van de 
centraal geleide economieen, een meer 
marktgeorienteerd economisch beleid, 
een outward-oriented handelspolitiek, dit 
alles hangt samen met en leidt tot een ver-

Prof. dr. L.B M. Mennes (1934) IS algemeen d1recteur Ne
derlandse F1nanc1eringsmaatschapp1J voor Ontwlkke
lingslanden (FMO) en hoogleraar lnternat1onale Econom1e 
aan de Erasmus Un1vers1teit Rotterdam 
1 lnternat1onal Monetary Fund, World Economic Outlook, 

Wash1ngton D.C .. October 1990 
2 GATT, International Trade 89-90 Geneva, 1990 
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snelling van het democratiseringsproces 
in de wereld, waarmee in het afgelopen 
decennium, ook in vele ontwikkelingslan
den, een begin is gemaakt of voortgang is 
geboekt.' 

Volgens de laatste World Economic 
Outlook van het lnternationaal Monetaire 
Fonds (IMF) ziJn de economische vooruit
zichten op middellange termijn van de ont
wikkelingslanden niet ongunstig. Men ver
wacht dat de economische groei in de net 
debtor developing countries tot 1995 zal 
toenemen tot 5 procent. De investerings
quote en kapitaalproduktiviteit zullen stij
gen terwijl de inflatie zal afnemen tot 7-10 
procent. Het IMF verwacht ook dat de 
schulden en schuldendienstpositie van de 
ontwikkelingslanden aanzienlijk zal verbe
teren. Het zijn vooral de Aziatische ontwik-

De jaren tachtig kunnen 
niet als een verloren 
decennium worden 
afgedaan 

kelingslanden die het economisch goed 
zullen doen; voor Afrika wordt slechts een 
geringe stijging van het inkomen per hoofd 
van de bevolking verwacht.' 

In dit artikel zullen een aantal relevante 
ontwikkelingen worden besproken die van 
invloed ziJn op bovengenoemde vooruit
zichten en op de positie van de ontwikke
lingslanden in de wereldeconomie Aller
eerst komt het dreigende tekort aan be
sparingen op wereldschaal ter sprake. 
Kunnen de ontwikkelingslanden zich 
handhaven in een eventuele concurrentie-
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slag met de Verenigde Staten, de Europe
se Gemeenschap, Japan en Oost-Europa 
om hun benodigde investeringen te finan
cieren? Vervolgens wordt het belang van 
een succesvolle afronding van de zoge
naamde Uruguay-ronde voor de ontwikke
lingslanden besproken. Een derde be
langriJke ontwikkeling betreft de mogelijke 
gevolgen van de voltooiing van de interne 
markt van de Europese Gemeenschap -
Europa 1992- voor de ontwikkelingslan
den. Besloten wordt met een aantal op
merkingen betreffende het belang van het 
door de ontwikkelingslanden zelf te voeren 
sociaal-economisch beleid. 

Een tekort aan kapitaal? 
Allereerst kan de vraag gesteld worden of 
er op wereldschaal voldoende kapitaal ter 
beschikking zal komen om de gewenste 
economische groei te financieren.' In de 
laatste jaren is men zich er bewust van ge
worden dater in het afgelopen decennium 
in vele Ianden - ge·industrialiseerde ian
den en ontwikkelingslanden - sprake was 
van een dalende trend in de spaarneiging. 
Het blijkt dat in aile belangrijke gelndus
trialiseerde Ianden de nationale spaarquo
te sinds het begin of het midden van deja
ren zeventig is gaan dalen: van 25 tot 20 
procent. In vele van deze Ianden is dit 
vooral te wijten aan een daling van de 
overheidsbesparingen, maar ook de parti
culiere besparingen namen daar af. Een 
van de voornaamste verklarende factoren 
hiervoor is het feit dat de waarde van de 
activa van huishoudingen- huizen en aan
delen- vooral in de Verenigde Staten en 
Japan gedurende de jaren tachtig aan-

3 OECD. Development Co-operation. 1990 Report. Parrs. 
1990 

4 lnternatronal Monetary Fund, op.crt., October 1990 
5 Brjan B Aghevlr. James M Boughton. Peter J. Montrel, 

Delano Vrllanueva, and Geoffrey Woglom. The Role of 
National Saving 1n the World Economy: Recent Trends 
and Prospects, IMF Occasronal Paper No. 67, IMF, 
Washrngton D.C March 1990; 
Jacques J. Polak, The dec/me of World Savmgs. Inter
natrona/ Economic Insights, Volume 1, Number 2 Sep
tember/October 1990. 
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zienlijk is gestegen. Deze vermogensstij
ging vermindert de neiging en noodzaak 
tot sparen. 

In de ontwikkelingslanden daalde de 
spaarquote van gemiddeld 27 procent ge
durende 1976-1981 tot 22,5 procent in 
1982-1988. Deze daling was het gevolg 
van een aanzienlijke achteruitgang van de 
besparingen in de ontwikkelingslanden 
met schuldendienstproblemen. Er zijn eni
ge aanwijzigingen dat deze achteruitgang 
vooral betrekking had op de overheidsbe
sparingen. 

lndien deze tendens van een dalende 
spaarquote zich voortzet, moet men reke
ning houden met een internationale con
currentie om investeringskapitaal in de ja
ren negentig. 6 De Verenigde Staten, die al
tijd een lage spaarquote hebben gehad, 
importeerden jaarlijks ongeveer honderd 
miljard dollar. Momenteel is dit bedrag 
aanzienlijk lager en het ziet er naar uit dat 
dit om verschillende redenen- lage reele 
rente en crisis in de financiele sector in de 
Verenigde Staten - voorlopig zo zal blij
ven. Maar om voldoende te kunnen groei
en en investeren zal weer een aanzienlijke 
kapitaalinvoer nodig zijn. De rol van Japan 
als een belangrijke kapitaalverschaffer 
aan de rest van de wereld zal in belangrijk
heid verminderen; de Japanse banken ko
men zelf in de problemen vanwege de 
aanzienlijk gedaalde prijzen van aandelen 
en onroerend goed. Ook de Duitse kapi
taaluitvoer zal aanzienlijk verminderen in 
verband met de kosten verbonden aan de 
heropbouw van de voormalige DDR. Ver
der zullen de structurele hervormingen in 
de Sowjet Unie en Oost-Europa vele miljar
den dollars vergen. De Latijns-Amerikaan
se Ianden zijn bezig met aanpassingspro
gramma's waarbij aileen al de realisatie 
van de bestaande privatiseringsplannen 
20-25 miljard dollar in de volgende twee a 
drie jaren zullen kosten. De snel groeiende 
Ianden in Azie zijn op zoek naar tientallen 
miljarden dollars voor nieuwe investerin
gen. De Wereldbank schat dat in dit de
cennium jaarlijks 15 tot 20 miljard dollar 
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aan officiele ontwikkelingshulp nodig zal 
zijn voor Afrika. 

Voeg daar nog aan toe de erfenis van de 
schuldenproblemen van de jaren tachtig 
De ontwikkelingslanden hebben een 
schuld van 1 ,3 triljoen dollars. De over
heidsschuld van de Verenigde Staten be
draagt 2,9 triljoen dollars; Amerikaanse 
bedrijven hebben een schuld van 2,1 tril
joen dollars. Een groot gedeelte van de le
ningen in de afgelopen decennia is ver
keerd gelnvesteerd, hetgeen zalleiden tot 
terugbetalingsproblemen in de jaren ne
gentig. 

AI met al is het te verwachten dat er op 
wereldschaal een hevige concurrentieslag 
om de beschikbare besparingen zal ont
branden. Dit betekent dat diegenen die 
uitlenen hoge rendementen zullen vragen 
en scherpe condities zullen stellen. Het 
bovenstaande houdt in dat vooral de ar
mere, minder produktieve, met schulden
dienstproblemen te kampen hebbende 
ontwikkelingslanden moeilijke tijden met 
betrekking tot hun kapitaalvoorziening te
gemoet gaan 

De Uruguay-ronde 
Van zeer groot belang voor de ontwikke
lingslanden- maar niet aileen voor die ian
den - is hoe de onderhandelingen van de 
zogenaamde Uruguay-ronde in het kader 
van het General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT) zullen aflopen. Zoals be
kend zijn de verschillende partijen nog niet 
tot een akkoord gekomen, maar zullen er 
dit jaar wederom onderhandelingen wor
den gevoerd. 

Het uitgangspunt van de Uruguay-ron
de was om reeds lang bestaande proble
men betreffende landbouw, textiel en 
kleding, alsmede de zogenaamde vrijwa
ringsclausule uit de weg te ruimen; boven
dien zouden belangrijke nieuwe onderwer-

6. Robert D Hormats, The Contest of the 90s - for Capi
tal International Econom1c Insights. Volume 1 Number 
3, November/December 1990 
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pen als diensten en intellectueel eigendom 
aan de orde komen.' 

Het is duidelijk dat in de landbouw het 
afschaffen van aile vormen van ondersteu
ning absoluut niet haalbaar is. De deelne
mers in de ronde hebben zich wei gecom
mitteerd tot een substantial and progressi
ve liberalisatie. Zoals bekend bevinden de 
landbouwonderhandelingen zich in een 
impasse waarbij vooral de Verenigde Sta
ten en de Europese Gemeenschap tegen
over elkaar staan. Een landbouwakkoord 
is van het grootste belang voor de ontwik
kelingslanden. Een dergeli]k akkoord zal 
leiden tot hogere prijzen en opbrengsten 
van landbouwprodukten en daardoor tot 
een welvarende landbouwsector die in de 
meeste ontwikkelingslanden de motor van 
ontwikkeling is. 

Wat betreft de handel in textiel en kle
ding lijkt een liberalisatie in het kader van 
het Multivezelakkoord een voor aile partij
en acceptabele oplossing. Het betreffen
de akkoord zou van zo lange duur moeten 
zijn dat industriele aanpassing mogelijk is 
en bepalingen moeten bevatten die uitein
delijk leiden tot het opheffen van de res
tricties. Ook zouden succesvolle ontwikke
lingslanden bereid moeten zijn om de be
scherming van hun eigen industrie te ver
minderen. 

Vrijwaring- noodmaatregelen bij zeer 
negatieve ontwikkelingen in een sector ten 
gevolge van importen - is geregeld val
gens GA TT-artikel 19. Het probleem hierbij 
is dat de geindustrialiseerde Ianden dit ar
tikel willen toepassen op een discrimine
rende WiJze, dat wil zeggen vooral ten op
zichte van succesvolle ontwikkelingslan
den, maar ook ten e;pzichte van elkaar, 
met name ten opzichte van Japan. In feite 
vindt een dergelijke discriminatie al lang 
plaats door middel van het systeem van 
vrijwillige exportbeperkingen. Bedacht 
moet worden dat een van de pijlers van het 
GATT het principe van non-discriminatie 
IS. 

Met name de ge·industrialiseerde Ianden 
zijn ge1nteresseerd in het tot stand bren-
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gen van een General Agreement on Trade 
in Services (GATS) De ontwikkelingslan
den hebben belang bij een akkoord op dit 
gebied waarbij zij diensten van de indus
trielanden op hun markten toelaten, maar 
wei degelijk de mogelijkheid van een op
bouw van een eigen dienstenindustrie 
open houden. Meer liberalisatie van de 
dienstenhandel zou ook een quid pro quo 
kunnen zijn om de industrielanden ertoe te 
brengen hun industriele sectoren meer en 
sneller aan te passen. 

lntellectueel eigendom is van levensbe
lang vooral voor ondernemingen uit de in
dustrielanden. Dergelijke eigendomsrech
ten behoren tot de voornaamste activa van 
een bedrijf. Het is goed om vast te stellen 
dat bescherming van dergelijke rechten 
op den duur van belang voor aile Ianden 
is. 

Voor ontwikkelingslanden is het van 
groat belang dat de vrijwaringsclausule 
gebaseerd blijft op non-discriminatie; dat 
het Multivezelakkoord geliberaliseerd en 
op den duur afgeschaft wordt en dat de 
landbouwsteun wordt verminderd. 

Tenslotte moet het belang van het ver
sterken van een systeem van internationa
le handel gebaseerd op doorzichtigheid, 
reciprociteit en non-discriminatie worden 
benadrukt. Wordt er geen akkoord bereikt 
en wordt het bestaande GATT -systeem 
niet versterkt, dan komen er handelsblok
ken tot stand wier onderlinge handel wordt 
gereguleerd via bilaterale akkoorden. In 
een dergelijk systeem zal weinig met de 
belangen van de ontwikkelingslanden re
kening worden gehouden met aile nadeli
ge gevolgen voor hun uitvoer en economi
sche groei. 

Europa 1992 
De bekende term 'Europa 1992' houdt in 
de voltooiing van de interne markt van de 

7 Report of the Em1nent Persons Group on World Trade 
Meeting the World Trade Deadline. Path to a Succesful 
Uruguay Round, 1990; 
K A. Koekkoek, Oevelopmg Countnes and the Uruguay 
Round, Erasmus University Rotterdam. 1989 
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Europese Gemeenschap welke tot stand 
gebracht moet worden door middel van 
het opheffen van aile belemmeringen van 
de handel tussen de lidstaten. Van demo
gelijke gevolgen van dit programma voor 
de Europese economie zelf zijn intussen 
reeds verscheidene berekeningen ge
maakt die aangaven dat de statische en 
dynamische effecten aanzienlijk kunnen 
zijn. Aan de mogelijke gevolgen voor der
de Ianden - in het bijzonder de ontwikke
lingslanden- is tot dusverre weinig of 
geen aandacht gegevenn Bij deze Ianden 
bestaat bezorgdheid dat 'Europa 1992' 
negatieve effecten op hun economieen zal 
hebben. Voor een nadere analyse is het 
goed om een onderscheid te maken tus
sen handels- en welvaartseffecten, han
delspolitieke effecten, effecten op investe
ringen en effecten op het hulpbeleid. 

Naar verwachting zullen de handels- en 
welvaartseffecten van 'Europa 1992' voor 
de ontwikkelingslanden eerder positief 
dan negatief zijn: positieve effecten voor 
landbouwprodukten, neutrale of Iicht posi
tieve effecten voor fabrikaten, en neutrale 
effecten voor diensten. Over mogelijke ge
volgen voor verschillende groepen van 
ontwikkelingslanden kan weinig gezegd 
worden. De Europese Gemeenschap zal 
een concurrentievoordeel verkrijgen, voor
al in de technisch meer geavanceerde 
sectoren en produktieprocessen, hetgeen 
via handelsverlegging ten nadele kan zijn 
van de meer ge·lndustrialiseerde ontwikke
lingslanden. Anderzijds is deze laatste 
groep van Ianden beter in staat tot de no
dige aanpassingsprocessen dan de arme
re ontwikkelingslanden en kunnen juist zij 
profiteren van de mogelijkheden die een 
groeiende Europese markt biedt. 

De voltooiing van de interne mark! zal 
onvermijdelijk moeten lei den tot een aantal 
wijzigingen in de huidige handelspolitiek. 
Zo zal Europa 1992 betekenen dat een be
roep op Artikel 115 van het Verdrag van 
Rome door de lidstaten om interne vrijwa
ring in te roepen voor produkten die in het 
vrije interne Europese Gemeenschap-ver-

142 

Ontwlkkelingssamenwerking 

keer circuleren, niet meer mogelijk is. Oil 
betekent dat de nationale kwantitatieve in
voerrestricties, die nog voor vele produk
ten bestaan, zullen moeten verdwijnen; zij 
zullen echter vervangen worden door 
communautaire handelspolitieke maatre
gelen waarvan men moet afwachten of zij 
liberaler zijn dan de huidige restricties. In 
dit kader zijn voor de ontwikkelingslanden 
vooral van belang de verschillende han
delsregimes voor bananen, en de nationa
le quota voor textiel (binnen het kader van 
het Multivezelakkoord) en meer in het al
gemeen, die opgeld doen in het Algemeen 
Preferentieel Systeem. 

Afgezien van deze specifieke voorbeel
den heerst er in het algemeen bij ontwikke
lingslanden bezorgdheid over de toekom
stige communautaire handelspolitiek, een 
bezorgdheid die zijn oorsprong vindt in de 
dubieuze reputatie die de Europese Ge
meenschap zich in dit opzicht in het verle
den heeft verworven.' 

Op basis van de volgende overwegin
gen hebben de ontwikkelingslanden vol
doende redenen om te vrezen dat de Euro
pese Gemeenschap deze reputatie ook na 
1992 zal bevestigen. Allereerst ontwikke
lingslanden voeren nog steeds relatief veel 
arbeidsintensieve produkten uit, terwijl in 
de ge1ndustrialiseerde Ianden de neiging 
bestaat om juist de arbeidsintensieve sec
loren te beschermen. Ten tweede: hoogst
waarschijnlijk zullen na 1992 de nationale 
overheden veel minder in staat zijn om an
dere protectionistische instrumenten zoals 
subsidies te hanteren dan zij nu kunnen 
doen; handelspolitiek blijft dan over als 
vrijwel het enige instrument om sectoren of 
activiteiten te beschermen. Ten derde: de 
voltooiing van de interne mark! zal extra 
aanpassingsproblemen met zich mee-

8 Ad Koekkoek, Ane Kuyvenhoven and W1llem Molle, 
Europe 1992 and the Developing Countries. an Over
VIew, Journal ot Common Market Studies, Volume 29 
No 2 December 1990 

9. Dav1d Henderson. 1992 The External Dimension, 
Group of Thirty, Occas1onal Paper No. 25, New York, 
1989. 

Christen Democratische Verkenn1ngen 4/91 



Ontwrkkelingssamenwerking 

brengen; dit zal naar verwachting leiden 
tot meer protectionisme. Bovendien zal de 
recente uitbreiding van de Europese Ge
meenschap met de drie Zuideuropese ian
den meer protectionisme tot gevolg heb
ben, vooral in sectoren die relevant zijn 
voor de uitvoer van ontwikkelingslanden. 
Ten vierde: Europa 1992 zal de Europese 
Gemeenschap economisch sterker maken 
en haar een grotere externe identiteit en 
autoriteit verschaffen. Dit zal ertoe kunnen 
leiden dat de Europese Gemeenschap de 
haar ter beschikking staande handelspoli
tieke instrumenten actiever dan tot dusver 
zal gebruiken. Hierbij zullen niet zo zeer ta
rieven maar andere instrumenten - kwanti
tatieve restricties, speciale subsidies, vrij
willige uitvoerbeperkingen- van een zo
genaamde 'strategische handelspolitiek' 
een rol spelen. 

Wat betreft de effecten op investeringen 
IS het zeer waarschijnlijk dat de Europese 
Gemeenschap na 1992 haar relatieve aan
trekkelijkheid voor investeringen ten op
zichte van de ontwikkelingslanden zal kun
nen vergroten. Dit is niet aileen het resul
taat van een hogere produktiviteit ten 
gevolge van het benutten van schaaleffec
ten, maar ook door de harmonisatie en on
derlinge erkenning van nationale regelin
gen betreffende technische en volksge
zondheidsvoorschriften, BTW-tarieven en 
accijnzen, enz. Uniformiteit of harmonisa
tle van regel- en wetgeving maakt de Euro
pese Gemeenschap na 1992 voor onder
nemers tot een nog aantrekkelijkere locatie 
om te investeren dan zij al was. Gegeven 
het verwachte wereldwijde tekort aan be
sparingen (zie sectie 2) zal dit aan vele 
ontwikkelingslanden niet onopgemerkt 
voorbi]gaan. 

Wat betreft het hulpbeleid na voltooiing 
van de interne mark!, hierover heeft de Ne
derlandse regering enige tijd geleden eni
ge uitspraken gedaan .. , Gesproken word! 
over meer ODA-middelen voor handelsbe
vorderende maatregelen, een grotere om
vang van de ODA-middelen ten gevolge 
van additionele groei, overgang van natio-

Chrrsten Democratrsche Verkennrngen 4/91 

nale binding van bilaterale hulp in binding 
op communautair niveau, en meer en be
tere donorcobrdinatie Het is op zijn minst 
twijfelachtig of deze goede voornemens 
tot daadwerkelijke vergroting en kwaliteits
verbetering van de Europese Gemeen
schap-hulp zullen leiden. 

Ontwikkelingslanden 
hebben redenen te over 
om bezorgd te zijn voor 
Europa 92 

AI metal redenen te over voor de ontwik
kelingslanden om Europa 1992 met be
zorgdheid tegemoet te zien. Het feit dat de 
Europese Gemeenschap bij herhaling pu
bliekelijk heeft uitgesproken dat van een 
afsluiting naar buiten geen sprake zou zijn, 
kan allerminst als waarborg voor de ont
wikkelingslanden gelden dat hun positie in 
de wereldeconomie niet zal verslechteren 

De voornaamste factor: het eigen 
beleid 
In het voorafgaande zijn enige ontwikkelin
gen besproken die de groei en de relatieve 
positie van de ontwikkelingslanden in de 
wereldeconomie in het huidige decennium 
kunnen be1nvloeden Vanzelfsprekend zijn 
het bij lange na niet de enige factoren die 
van belang zijn voor de ontwikkelingslan
den en de wereldeconomie 

Zo hebben de ontwikkelingslanden nog 

10 De voltooung van de interne markt, Brief van de 
Staatssecretaris van Economrsche Zaken. de Mrnister 
voor Ontwikkelingssamenwerkrng en de Staatssecre
tarrs van Buitenlandse Zaken, Tweede Kamer, verga
de[jaar 1988-1989,20596. nr. 15 
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steeds te maken met de schuldencrisis die 
na enige verbetering weer wordt verergerd 
door de gevolgen van de Golfoorlog. Val
gens het laatste rapport van de Wereld
bank steeg de totale buitenlandse schuld 
van de ontwikkelingslanden in 1990 met 6 
procent tot een totaal van 1 ,34 triljoen dol
lar. Desalniettemin kan van een verbete
ring van de situatie vergeleken met die aan 
het eind van de jaren tachtig worden ge
sproken daar zowel de verhouding schul
den ten opzichte van uitvoer als schulden
dienst ten opzichte van uitvoer gedaald is. 
Dit is een gevolg van sterk gestegen ex
porten en van een aantal schuldverminde
ringsovereenkomsten volgens het zoge
naamde Brady-plan. Er is echter een aan
tal zorgelijke ontwikkelingen. Allereerst 
blijkl dat de samenstelling van de totale 
schulden significant is gewijzigd en dat er 
sprake is van een aanzienlijke verschui
ving naar officiele schulden. Schulden van 
ontwikkelingslanden aan officiele crediteu
ren (overheden en multilaterale financiele 
instellingen) zijn meer dan verdrievoudigd 
sinds 1980 en maken niet minder dan 46 
procent van de totale schulden uit. Deze 
verschuiving van lenen van commerciele 
banken naar lenen van overheden en mul
tilaterale instellingen is echter op langere 
termijn onhoudbaar. 

Een andere zorgelijke ontwikkeling werd 
al genoemd. Er is een grote kans dater on
voldoende externe financiering ter be
schikking komt om de aanpassingspro
gramma's van vele ontwikkelingslanden te 
financieren. De Wereldbank wijst terecht 
op de noodzaak om meer binnenlandse 
besparingen te genereren. 

Tenslotte zorgt de Golfcrisis voor aan
zienlijke aanpassingsproblemen. Hogere 
olieprijzen en de daarmee gepaard gaan
de negatieve effecten zullen de olie-impor
terende ontwikkelingslanden 4 procent 
van hun uitvoer over de volgende drie jaar 
kosten; voor de armste Afrikaanse Ianden 
zal dit oplopen tot 10 procent. 

Ook word! in dit artikel niet ingegaan op 
de milieuproblematiek waarmee ook de 
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ontwikkelingslanden dit decennium ge
confronteerd zullen worden. Toenemende 
concurrentie tussen ontwikkelingslanden 
om toegang tot bijvoorbeeld de Europese 
Gemeenschap-markt, brengt het risico 
met zich mee dat produktieprocessen wor
den gehandhaafd waarin milieu-aspecten 
worden veronachtzaamd. Anderzijds is het 
gevaar beslist niet denkbeeldig dat be
paalde milieuoverwegingen, -normen of 
-standaarden in toenemende mate als 
nieuw protectionistisch instrument door de 
ge·lndustrialiseerde Ianden gebruikt zullen 
worden om de groei van de uitvoer van de 
ontwikkelingslanden af te remmen. 

Tegenover al deze mogelijke problemen 
staat gelukkig het toenemend besef dat de 
allerbelangrijkste bijdrage aan ontwikke
ling bestaat uit een goed financieel en so
ciaal-economisch beleid van de nationale 
overheden zelf. Een aantal kenmerken van 
een dergelijk beleid werd al in het begin 
van dit artikel genoemd minder overheids
interventie en meer orientatie op de mark!. 
In dit verband worden nog drie onderwer
pen in het kort besproken: structurele aan
passingsprogramma's, het belang van 
handel voor ontwikkelingslanden en ar
moedebestrijding. 

Structurele aanpassingsprogramma's 
hebben twee elkaar aanvullende compo
nenten: macro-economisch beleid en 
structuurbeleid. Het macro-economisch 
beleid heeft tot doel door middel van mo
netair, fiscaal en wisselkoersbeleid intern 
en extern evenwicht in de nationale econo
mie tot stand te brengen. Hierbij speelt het 
terugdringen van het overheidstekort de 
belangrijkste rol. 

Het structuurbeleid heeft tot doel de ef
ficiency en flexibiliteit van de nationale 
economie te vergroten. Hervorming van 
het prijssysteem, van de financiele sector 
en van de structuur van de buitenlandse 
handel zijn de voornaamste bestanddelen 
van een dergelijk beleid. 

Voordat er iets meer op hervormingen 
op het terrein van de buitenlandse handel 
wordt ingegaan moet worden benadrukt 
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dat de belangrijkste voorwaarde voor het 
slagen van een structureel aanpassings
programma de mate is waarin de overheid 
zich committeert aan de inhoud en het tijd
pad van een dergelijk programma. Dit be
paalt ook het vertrouwen dat de particulie
re sector in het aanpassingsbeleid stelt, 
hetgeen weer een voorwaarde voor suc
cesvolle implementatie is." 

Het belang van internationale handel 
voor economische groei van ontwikke
lingslanden staat niet meer ter discussie. 
De belangrijkste analyses op dit terre in zijn 
van Balassa, Bhagwati en Kruger, maar zij 
zijn beslist niet de enigen ., Dit positieve 
verband tussen uitvoer en economische 
groei blijkt ook te gelden voor lage-inko
menslanden, en ook voor de Afrikaanse 
Ianden apart, zoals onlangs weer is beves
tigd.'·' 

Het debat over outward-oriented of im
port substitution handelsstrateg ieen is 
reeds vele jaren oud. Ondanks de vele 
empirische analyses waaruit blijkt dat out
ward-oriented beleid tot betere economi
sche resultaten leidt dan een politiek van 
importsubstitutie is nog niet iedereen hier
van overtuigd. Twijfelaars of tegenstanders 
van outward-orientation brengen twee ar
gumenten naar voren. Zij stellen allereerst 
dat het niet juist is om deze twee handels
strategieen als elkaar wederzijds uitslui
tend te kwalificeren. Het probleem is meer 
om de juiste volgorde in de tijd vast te stet
len. Dit argument is aanvaardbaar, mils 
het niet wordt gebruikt om een outward
oriented strategie eindeloos uit te stellen. 

Het tweede argument is dat de ineffi
ciency die zo vaak met een politiek van im
portsubstitutie gepaard gaat meer te wijten 
is aan slechte implementatie en niet zo zeer 
aan misallocatie van middelen. Dit argu
ment versterkt echter de positie van de 
voorstanders van outward-orientation. Ge
geven het complexe karakter van economi
sche processen in een industrialiserende 
economie, en de inherente administratieve 
ineffic1enties in ontwikkelingslanden is het 
onwaarschijnlijk dat selectieve overheids-
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interventie zal leiden tot een optimale allo
catie of efficienter gebruik van middelen. 
Dit pleit voor open economieen en orienta
tie op de markt, en niet voor overheidsinter
ventie en een inward-looking beleid.' 4 

In het laatste World Development Re
port heeft de Wereldbank uitvoerig aan
dacht besteed aan het verschijnsel armoe
de en aan hoe armoede te bestrijden. De 
Bank benadrukt dat bij het bestrijden van 
armoede vooruitgang is geboekt door mid
del van een strategie bestaande uit twee 
even belangrijke elementen. Allereerst, het 
creeren van produktieve werkgelegenheid 
voor de armen. Hiervoor zijn nodig een 
matige belasting van de landbouwsector, 
opheffen van verstoringen op markten van 
goederen en produktiefactoren, infrastruc
turele voorzieningen door de overheid, 
technische vooruitgang, land, krediet en 
overheidsvoorzieningen meer toegankelijk 
maken voor kleine boeren en armen in de 
stedelijke gebieden. 

Ten tweede, het verschaffen of toegan
kelijk maken van sociale voorzieningen als 
gezondheidsvoorzieningen, onderwijs, fa
mily planning en voedsel. ' 

11 Problems and Issues in Structural Ad;ustment Pa
pers prepared by the staffs of the World Bank and the 
International Monetary Fund for the Development 
Comm1ttee. Number Twenty-Three. Wash1ngton D.C 
1990 

12 Bela Balassa Exports. Poltcy Chotces. and Economic 
Growth tn Developtng Countnes after the 1973 Otl 
Shock. Journal of Development Econom1cs. Vol 18. 
1985: 
Jagd1sh Bhagwat1. Foretgn Trade Regtmes and Eco
nomtc Development. Anatomy and Consequences of 
Exchange Control Regtmes, Ballinger. Cambridge 
Massachusetts. 1978: 
Anne 0 Kruger. Foretgn Trade Regimes and Econo
mtc Development Ltbera/izatton Attempts and Conse
quences, Ballinger. Cambr1dg. Massachusetts. 1978. 

13 lch~ro Otan1 and Delano Villanueva Long- Term 
Growth 111 Developmg Countnes and Its Determi
nants. An Empmcal Analysts, World Development. 
Vol. 18 No 6. June 1990. 
Augustin Kwasi Fosu, Exports and Economtc Growth 
The African Case. World Development, op cit 

14 Chris M1lner, Trade Strategtes and Economtc Devel
opment. Theory and Evtdence. 1n Dav1d Greenaway 
(ed). Economic Development and International Tra
de, MacMillan Education Ltd, London, 1989. 

15. World Bank, World Development Report 1990, Oxford 
Un1vers1ty Press, New York. 1990. 
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Anderen hebben een soortgelijke analy
se gepresenteerd, daarbij een onder
scheid makend tussen een directe en indi
recte benadering. 6 De directe benadering 
omvat overheidsinterventie gericht op het 
beschikbaar maken van land en krediet, 
alsmede werkgelegenheidscreatie door 
middel van openbare werken. 

De indirecte benadering houdt in het zo
danig organiseren en be'lnvloeden van het 
proces van economische groei dat de 
vruchten van deze groei ook aan de arme
re bevolkingsgroepen ten goede komen. 
Het gaat hierbij vooral om het maximeren 
van de arbeidsintensieve werkgelegen
heid in de particuliere sector in zowel de 
landbouw als in de stedelijke gebieden. 

Kort samengevat: op langere termijn is 
het een groter wordende beschikbaarheid 
van produktieve werkgelegenheid resulte
rend in hogere inkomens dat leidt tot ver-
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mindering van de armoede. De overheid 
heeft daarbij een belangrijke rol in de vorm 
van specifieke programma's- land, kre
diet, openbare werken- voor de armere 
bevolkingsgroepen. 

De meest omvangrijke resultaten ten 
aanzien van armoedevermindering zijn te 
verwachten van economische groei in de 
particuliere sector waarbij de overheid een 
voorwaardenscheppende rol in de vorm 
van goed sociaal-economisch beleid ver
vult. 

16 Jagd1sh Bhagwat1 Poverty and Public Pol1cy, World 
Development, Vol. 16 No 5, May 1989: 
Montek S Ahluwalia, Policies for Poverty Alleviation 
Asian Development Rev1ew. Vol. 8, No. 1. 1990 
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Onderwijs 

Drs. J.C. van Bruggen 

Wordt het bijzonder 
confessioneel onder
wijs bedreigd? 

Confessionele b1jzondere scholen moeten 
zich ernstig bezinnen over hun strategie 
voor de komende jaren. Politieke maatre
gelen kunnen de koppeling tussen confes
sie en onderwljs niet garanderen, als deze 
in de samenleving niet sterk meer wordt 
beleefd. De politiek moet wei ruimte 
scheppen die bijzonder confessioneel on
derwljs ten goede komt. 

Het CDA heeft een dubbele relatie met het 
bijzonder confessioneel onderwijs. Die re
latie is dubbel, omdat confessioneel on
derwijs een vorm van bijzonder onderwijs 
is. Er is ook niet-confessioneel bijzonder 
onderwijs, waarmee het CDA volgens de 
ontwikkelde gedachtengangen over de 
'verantwoordelijke samenleving' een har
telijke relatie dient te onderhouden. De be
dreigingen die op bijzonder onderwijs in 
algemene zin afkomen als gevolg van 
schaalvergroting, deregulering en econo
mische gerichtheid van het onderwijsstel
sel in zijn algemeenheid vallen wei mee. 
Wei zijn er ernstige bedreigingen voor de 
marktpositie van confessioneel bijzonder 
onderwijs; niet zozeer vanwege overheids
handelen maar vanwege de ontkerstening. 
De houding van jongeren (die straks ou
ders zullen zijn) tegenover kerk- en levens
beschouwing is uitgebreid onderzocht. In 
dit artikel word! daarom mede betrokken 
de dissertatie van dr. J.J.M. de Hart, 'Le-
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vensbeschouwelijke en politieke praktijken 
van Nederlandse middelbare scholieren'. 
Zijn onderzoek wettigt de verwachting dat 
het op korte termijn nodig is dat confessio
nele bijzondere scholen zich ernstig bezin
nen over hun strategie voor de komende 
jaren. De politieke vraag is of het CDA als 
politieke partij aan deze ontwikkeling een 
boodschap heeft en zo ja welke. 

Bijzonder onderwijs 
Bijzonder onderwijs is onderwijs in scholen 
dat wordt aangeboden door een niet-pu
blieke rechtspersoon. Bijvoorbeeld een 
vereniging van ouders of mensen die voor 
een bepaalde vorm van pedagogiek en
thousiast zijn of een stichting; door een 
kerkgenootschap; een groep individuen 
die een besloten vennootschap vormt of 
door een ander bedrijf. De Nederlandse 
grondwet stelt immers uitdrukkelijk dat het 
'geven van onderwijs' vrij is. Oat betekent 
dat elke groep, zelfs een individu, die vindt 
dat er een mogelijkheid is een school te 
stichten met een bepaalde serie uitgangs
punten of een bepaalde vorm, daartoe het 
recht heeft. De subsidiering van die school 

Drs. J.C van Bruggen (1942) is ad1unct-directeur ontw1k
kel1ng lnst1tuut voor leerplanontwlkkeling SLO te Ensche
de. 
1 J.J.M de Hart. Levensbeschouwel1jke en politieke 

praklijken van Nederlandse m1ddelbare scholieren. 
Kampen. 1990. 
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is uiteraard aan bepaalde regels gebon
den; regels betreffende de erkenning van 
de rechtspersoonlijkheid; de grootte; de 
bekwaamheid en bevoegdheid der leraren 
en dergelijke. 

Bijzonder onderwijs is dus helemaal niet 
per definitie confessioneel van aard. Ook 
al is het zo dat de schoolstrijd in de 19e 
eeuw er vooral om ging dat protestanten 
en rooms-katholieken het recht verkregen 
eigen scholen te stichten (voluit erkend in 
de grondwet van 1848) en later ook het 
recht om die school voor een groot deel of 
geheel te Iaten subsidieren door over
heidsgelden. Dit vanuit de redenering dat 
de christenen die een dergelijke school 
voor hun kinderen wensten, niet via de be
lasting en via de zelf op te brengen school
gel den dubbel zouden moeten betalen 
voor de instandhouding van goede onder
wijsvoorzieningen voor hun eigen kinderen 
en die van anderen. In Nederland is de 
ontwikkeling van dit confessionele bijzon
dere onderwijs zeer sterk geworden. Uiter
aard vooral rond het einde van de 19e 
eeuw en na het onderwijspact dat werd 
vastgelegd in de grondwet van 1917 en de 
daarop volgende wetten ter uitwerking. 

In verkiezingsprogramma's van het CDA 
word! sinds jaar en dag een voorkeur uit
gesproken voor het bijzonder onderwijs; 
niet per definitie aileen voor confessioneel 
onderwijs. In het rapport van het Weten
schappelijk lnstituut voor het CDA 'Ruimte 
voor kwaliteit' word! uitgebreid uiteengezet 
waarom het CDA een voorkeur heeft voor 
bijzonder onderwijs ' Samengevat: in een 
verantwoordelijke samenleving zouden 
zaken geregeld en verzorgd moeten wor
den zoveel mogelijk door diegenen die zelf 
bij de betreffende zaak betrokken zijn en 
die ook zelf het beste de belangrijke afwe
gingen tussen kosten en baten kunnen 
maken. Zie voor een verdere uitwerking 
van deze beginselen omtrent de taak van 
de overheid in zijn algemeenheid het rap
port over 'Publieke gerechtigheid' 3 Het lijkt 
mij niet nodig op de geschiedenis van het 
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bijzondere, c.q. het confessionele onder
wijs in dit artikel verder in te gaan; en even
min op de redenen waarom het CDA al zo
lang een grote voorkeur heeft voor bijzon
der onderwijs 

Zelf heb ik in een artikel in Christen De
mocratische Verkenningen de lijn nog wat 
scherper doorgetrokken en beweerd dat 
uit die voorkeur voortvloeit dat het CDA ei
genlijk zou moeten streven naar een on
derwijsstelsel in Nederland, waarin aileen 
nog bijzondere scholen zouden bestaan 
en geen openbare scholen (scholen die 
door een publiek orgaan worden gesticht 
en instandgehouden). 4 Mijn redenering 
was en is, dat gebleken is dat burgers en 
groepen heel wei in staat zijn zelf scholen 
te stichten, te onderhouden en te ontwik
kelen. In de geemancipeerde en gedemo
cratiseerde samenleving van het eind van 
de twintigste eeuw is dat in principe nog 
beter het geval dan in de negentiende 
eeuw. En het gaat om een ontwikkeling die 
volstrekt in lijn is met het denken in het 
CDA over de verantwoordelijke samenle
ving. Men zou kunnen stellen dat het aan
bieden van onderwijs geen kerntaak is van 
de overheid. Natuurlijk is de overheid fi
nancieel sterk biJ het onderwijs betrokken. 
Om te bevorderen dat burgers en groepen 
burgers meer verantwoordelijkheid voor 
onderwijs zouden nemen, zou zelfs over
wogen kunnen worden om belastingheffin
gen te verminderen en daardoor geld bij 
de burgers te Iaten dat ze kunnen gebrui
ken om zelf een dee I van de kosten van het 
onderwijs te dragen en daarin dan ook 
keuzen voor bepaalde soorten onderwijs 
gemakkelijker te kunnen realiseren. Deze 
nogal vergaande redenering is in het rap
port 'Ruimte voor kwaliteit' niet in zijn uiter
ste consequentie overgenomen. Maar ook 

2 Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA. Rwmte voor 
kwa/ite1t. Deventer. 1989 

3 Wetenschappel1jk lnst1tuut voor het CDA. Publieke ge
rechtigheid. Een christen-democratische vlsle op de 
ro/ van de overhe1d in de samenlevmg. Hooten. 1990 

4. J.C. van Bruggen. Moet het openbaar onderWIJS biJ
zonder worden?. In Chnsten Democrat1sche Verken
ningen. nr 5. 1987. 
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in dat rapport wordt een duidelijke voor
keur voor bijzonder onderwijs uitgespro
ken. En er wordt ook gesteld dat een be
langrijke taak van onderwijs ligt in het inlei
den van leerlingen in waardesystemen; 
onder andere in waardesystemen op con
fessionele grondslag. 

Vanuit deze gehele gedachtengang ligt 
het dus voor de hand te verwachten dat 
het CDA als politieke partij zeer positief 
staat ten opzichte van elke ontwikkeling, 
die er blijk van geeft dat ouders en andere 
groepen burgers zelf verantwoordelijkheid 
voor het onderwijs nemen. Ous ook ten op
zichte van groepen mensen die graag een 
Montessori school wen sen in een stad, 
waarin eigenlijk al genoeg andere basis
scholen bestaan; tegenover groepen men
sen die een protestant-christelijke school 
op strikt gereformeerde grondslag wen
sen; of tegenover groepen mensen die 
een bijzondere school op islamitische 
grondslag wensen Die ontwikkelingen zijn 
toe te Juichen Met twee kanttekeningen: 
de kosten van versplintering moeten in het 
oog gehouden worden en de mogelijke 
gevaren voor kwaliteitsvermindering in al 
te kleine en al te geprofileerde scholen 
moeten ingedamd worden. De 'eisen van 
deugdelijkheid' die de overheid volgens 
artikel 23 van de grondwet mag en moet 
stellen in verband met de subsidiering van 
het bijzonder onderwijs, kunnen gemakke
liJk gerelateerd worden aan deze proble
men van schaal, kwaliteit, management. 
En zoals Mentink heeft aangetoond, is het 
niet mogelijk om voor eens en voor al har
de criteria voor deze kwesties te formule
ren. De recente discussie over ideeen be
treffende schaalvergroting in het basison
derwijs naar aanleiding van een rapport 
van deskundigen' en naar aanleiding van 
een beleidsnota van staatssecretaris Wal
lage maakt wei duidelijk dater op het punt 
van schaalvergroting geen harde criteria 
kunnen gelden. Het gaat om een afweging 
tussen het beginsel van vrije en verant
woordelijke mensen die in hun eigen om
geving een geprofileerde school wensen 
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enerzijds, en de kosten daarvan ander
zijds. 

Een specifieke relatie bestaat er tussen 
het COA en het confessioneel bijzonder 
onderwijs; op rooms-katholieke of prote
stant-christelijke grondslag. Die relatie 
heeft twee aspecten. In de eerste plaats is 
er de historische verbinding tussen de 
confessionele scholen in de negentiende 
eeuw en het ontstaan van de voorlopers 
van het COA (ARP, CHU, RKSP-KVP). 
Oeze historische verbondenheid tussen 
de schoolstrijd voor het recht van betaalde 
confessionele scholen en het ontstaan van 
de christen-democratie als politieke groe
pering verklaart de bijzondere relatie, die 
nog heden ten dage bestaat tussen het 
COA als politieke partij en de besturen van 
de koepelorganisaties van het confessio
nele onderwijs. Die koepelorganisaties 
(Nederlandse Katholieke Schoolraad 
(NKSR) en Nederlandse Protestants-Chris
telijke Schoolraad (NPCS) zijn niet aileen 
maar te beschouwen als belangrijke natio
nale organisaties op het brede 'maat
schappelijke middenveld', maar ze zijn 
verstrengeld- door geschiedenis en door 
persoonlijke verbindingen- met het COA 
of althans met bepaalde groeperingen en 
personen daarin. 

Het tweede aspect van de aparte relatie 
van het COA met het confessioneel bijzon
der onderwijs is mijns inziens wezenlijker. 
Oat aspect vloeit voort uit de grondslag 
van het CDA: het Evangelie van Jezus 
Christus. Het is vanzelfsprekend dat een 
politieke partij die wil werken op basis van 
die grondslag sympathie heeft voor die or
ganisaties die op een andere wijze er aan 
willen bijdragen (via scholen) dat velen dat 
Evangelie leren kennen en worden onder
wezen in het werken aan de doorwerking 
van dat Evangelie in de samenleving. Oat 

5. D Mentink, Orde in onderw1jsbeleid De wette/1jke re
gelmg van deugde!Jjkheidseisen a is grondwette!Jjk pro
bleem, Deventer, 1989 

6 A. de Jager ea. Schaal en kwalite1t 1n het basisonder
wiJS. Ministerie van OnderwrJS en Wetenschappen, Den 
Haag, 1990. 
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is immers ook het politieke doel van het 
CD A. 

Maar voor de zuiverheid van de discus
sie over bedreigingen voor het bijzonder 
confessioneel onderwijs is het goed voort
durend in gedachten te houden dat het bij 
het spreken over 'bedreigingen voor het 
bijzonder onderwijs' niet per definitie ai
leen gaat om bedreigingen voor het con
fessioneel onderwijs. 

Bedreiging bijzonder onderwijs 
Er is sprake (al jaren) van verzet tegen de 
gevestigde machtspositie van het confes
sioneel onderwijs in Nederland, dat zo'n 
65% van de 'markt' van leerlingen bedient; 
vooral in het basisonderwijs en het Alge
meen Voortgezet Onderwijs. Oat verzet is 
er vanuit kringen van het neutrale bijzonde
re onderwijs en vooral vanuit het openbaar 
onderwijs. Het verzet is gericht op de grote 
macht van de confessionele koepelorgani
saties op nationaal niveau en soms ook op 
regionaal niveau met betrekking tot de 
planning van nieuwe scholen, het overleg 
over opheffing van scholen die te klein wor
den; de behartiging van belangen van indi
viduele schoolbesturen en de behartiging 
van posities in de scholen van leraren. 

Uiteraard wordt die invloed uitgeoefend 
mede in de vele relaties vanuit de koepel
organisaties met het Ministerie van Onder
wijs en de politieke partiJen, waaronder 
ook het CDA. De macht is zichtbaar in de 
betrokkenheid van de koepelorganisaties 
bij de planprocedures voor de subsidie
ring van nieuw gestichte scholen; bij het 
overleg in het CCOO (Centrale Commissie 
voor Onderwijs Overleg), waarin aile koe
pelorganisaties met de bewindslieden 
overleggen over onderwijskundige ontwik
kelingen De macht en invloed is ook zicht
baar in het bestuur van een groot aantal in
stituten en organisaties, onder andere in 
de zogenaamde verzorgingsstructuur ten 
dienste van het onderwijs (schoolbegelei
dingsdiensten, landelijke pedagogische 
centra, instituten voor leerplanontwikke-
1 in g-toetsontwi kkel in g-onderzoek). 
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Het onderzoek naar de positie van de 
koepelorganisaties bij de politieke ant
woorden in het midden van de jaren tach
tig op de inkrimpingsnoodzaak in het 
voortgezet onderwijs (HEFVO) door Hup
pes c.s. is een goede illustratie van de be
langrijke positie van de koepelorganisaties 
en van de vervlechting 7 Voor insiders zijn 
er talloze andere illustraties zichtbaar (bij
voorbeeld de discussie in de tweede helft 
van 1990 over de plannen voor schaalver
groting in het basisonderwijs; de vorming 
van het projectmanagement voor de in
voering van de basisvorming). 

Het bezwaar van sommige vertegen
woordigers uit de kringen van het open
baar onderwijs en andere groeperingen 
(bijvoorbeeld Erdtsieck') is dat deze grote 
macht ertoe leidt dat de plaatselijke initia
tieven van confessionele ziJde zo sterk ge
stuurd en gesteund worden dat andere 
plaatselijke of regionale initiatieven weg
gedrukt worden. En dat bovendien de 
voorziening in confessioneel onderwijs in 
dorpen en steden niet meer klopt met de 
feitelijke keuzen die ouders zouden willen 
maken; simpelweg omdat het aanbod aan 
confessionele scholen er eerder en krach
tiger is dan ander aanbod en ook op on
derwijsterrein natuurlijk het aanbod de 
vraag me de bepaalt (zie o.a. Braster ') 

Voor degenen die zich verzetten tegen 
de macht en de invloed van de nationale 
koepelorganisaties is het dan ook begriJ
pelijk dat er in de koepelorganisaties en 
ook in het CDA nogal wat verzet is geweest 
tegen plannen om de voorkeur van ouders 
voor een bepaald type school op een be
paalde grondslag direct te meten via een 
soort enquetering of verkiezing. Ook het 

7 N.A Huppes C C Verhoeff. AM L van Wierrngen. 
Hcrsch1kking v1a sch1kking Evaluat1e van de plan
nmgsoperat!e Herschikkmg en Fus1e m hot voortgezet 
onderWIJS. Unrversrtert van Amsterdam. Vakgroep On
derwrJSkunde. Amsterdam. 1987 

8 J. Erdtsreck. Op naarde restauratw In Nieuw Zrcht. 12 
februari 1988 

9 JFA Braster. Z1;n er te wemig openbare scholen 111 

Nederland? In NGL Weckblad. JIQ 21, nr. 31 en 32, 
1989 
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verzet van de koepelorganisaties en van 
het CDA tegen een vergroting van de rol 
van provincies of regio's met betrekking tot 
planning of opheffing van onderwijsvoor
zieningen is vanuit deze invalshoek voor 
de groep die ik probeer te typeren heel be
grijpelijk. Decentralisatie van de besluit
vorming over deze belangrijke kwesties 
zet de deur immers open voor plaatselijke 
lobby's die niet meer 'gecontroleerd' kun
nen worden vanuit de nationale koepelor
ganisaties vanuit het confessioneel onder
wijs. 

Wat is nu de bedreiging die uit dit verzet 
tegen de machtsposities van de nationale 
koepelorganisaties voortvloeit? 

Deze dat het denken over decentralisa
tie en deregulering in de rijksoverheid zo 
sterk wordt vertaald, ook naar onderwijs
voorzieningen, dat de beschermende 
macht en invloed van de nationale confes
sionele koepelorganisaties afbrokkelt en 
dus de lokale bijzondere c.q. confessione
le groepen het meer aileen zullen moeten 
doen; verzet tegen directe metingen moet 
worden opgegeven en dus de getalsmati
ge machtspositie van het confessioneel 
onderwijs zal afbrokkelen. 

Het rapport van het Wetenschappelijk 
lnstituut 'Ruimte voor kwaliteit' geeft in ze
kere zin voedsel aan de angst voor deze 
bedreiging. In dat rapport staan onder an
dere voorstellen om in het kader van de 
planning van onderwijsvoorzieningen en in 
de discussie over schaalvergroting de ver
antwoordelijkheid voor deze kwesties 
meer bij grote. regionale besturen of bij 
clusters van besturen te leggen. Vanuit de 
overweging dat regionaal de afwegingen 
beter gemaakt kunnen worden en ook be
ter kan worden beoordeeld of bepaalde 
compensaties (grote scholen, kleine scho
len) de moeite waard zijn. Dezelfde ge
dachte is ook terug te vinden in de recente 
voorstellen van staatssecretaris Wallage in 
de Nota 'Weer samen naar school' be
treffende de regionale samenwerking Ius
sen schoolbesturen inzake de verminde
ring van de aantallen leerlingen in het spe-
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ciaal onderwijs. 10 En ook in de voorstellen 
voor schaalvergroting in basisscholen zelf 
word! gesproken over deze vergrote regio
nale schaal van afweging en verantwoor
delijkheid. 

De achtergrond van dit soort gedachten 
is dat het 'maatschappelijk middenveld' 
niet aileen nationaal zou moeten functione
ren maar ook zou moeten wortelen in de 
plaats of de regio. De bedreiging is mis
schien nog niet eens zozeer dat in die 
plaats of regio de positie van de lokale of 
regionale confessionele schoolbesturen 
zwakker zou zijn dan die van neutrale bij
zondere scholen of van gemeentebestu
ren; eventueel ook provinciebesturen. De 
concurrentie kan in principe wei worden 
aangegaan. Maar in de discussie speelt 
zeker een zekere angst dat lokale school
besturen meer gericht zullen zijn op het 
voortbestaan van de individuele school of 
de scholen die zij beheren dan op de voile 
realisering van de confessionele identiteit, 
die die school pretendeert te realiseren. 
Oat deze angst voor het 'weggeven' van 
de confessionele identiteit in verband met 
het voortbestaan van de school niet hele
maal ongegrond is, blijkt uit het verloop 
van de fusieprocessen in de reorganisatie 
van het Hoger Beroeps Onderwijs en ook -
recenter- in de vorming van de clusters 
voor Middelbaar Beroeps Onderwijs. Het
zelfde proces is ook hier en daar zichtbaar 
in fusies tussen scholen voor AVO en 
scholen voor LBO. 

Twee mechanismen zijn hier aan het 
werk. In de eerste plaats zijn er de hogere 
opheffingsnormen die door de nationale 
overheid worden gesteld ( op economi
sche gronden en op kwaliteitsgronden) en 
die leiden tot de noodzaak een grotere 
school te hebben. Oat kan in veel situaties 
niet meer aileen op protestant-christelijke 
of rooms-katholieke grondslag. En duson
derzoekt men of eventueel een oecumeni
sche school mogelijk is. Soms kan dat. In 

10 Ministerie van OnderWIJS en Wetenschappen. Weer 
samen naar school. Zoetermeer. 1991 
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niet weinig gevallen moet er samenge
werkt worden met groepen die geen con
fessionele grondslag wensen en ontstaat 
er een neutrale bijzondere school. 

Maar: nog steeds een bijzondere 
school; en nog steeds een school die- zij 
het misschien noodgedwongen en onder 
afweging van andere mogelijkheden - al
thans op papier gekozen is door de be
trokkenen zelf. Ous 'een verantwoordelijke 
onderwijssamenleving'. Vanuit het uit
gangspunt van het CDA op dit terrein is te
gen deze ontwikkeling weinig in te bren
gen. 

Het tweede mechanisme is de nood
zaak die steeds sterker wordt gevoeld om 
een sterker en groter bestuur te hebben in 
verband met de afwegingen die gemaakt 
moeten worden, het ingewikkelder perso
neelsbeleid, de planning, de financiering 
enz. Ook 'Ruimte voor kwaliteit' pleit voor 
grotere en sterkere besturen. Het pleidooi 
van de commissie-Hirsch Ballin in verband 
met een voorzichtige deregulering van 
eindtermen en andere maatregelen leidt 
tot hetzelfde effect: de noodzaak van gro
tere besturen.'' En ook dat mechanisme 
leidt tot hetzelfde gevolg als het eerste. 

De conclusie: de tendentie tot verster
king van lokale en regionale keuzen en 
verantwoordelijkheden; gekoppeld aan de 
nationale tendentie tot decentralisatie en 
deregulering van beleid en uitvoering leidt 
tot minder invloed van de nationale koe
pelorganisaties op confessionele grand
slag op de voorzieningen aan scholen en 
op de samenwerking en kan leiden tot 
meer bewegingen in de richting van min
der sterk of helemaal niet meer gekleurde 
confessionele scholen. En die ontwikkeling 
kan men zien als een bedreiging van het 
traditioneel geprofileerde confessionele 
onderwijs. Maar niet als een bedreiging 
van het bijzonder onderwijs in algemene 
zin. 

Vanuit CDA-optiek is hier een spanning 
aan de orde tussen enerzijds de voorkeur 
voor bijzonder onderwijs als zodanig (ver
antwoordelijke samenleving) ook als men-
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sen zouden kiezen voor een niet-confes
sionele maar wei bijzondere school; en an
derzijds de bijzondere relatie die het CDA 
vanuit zijn grondslag en zijn historie onder
houdt met confessioneel onderwijs. 

Oaarmee is de vraag aan de orde naar 
een diepere bedreiging, narnelijk van het 
confessioneel onderwijs als specifieke 
vorm van bijzonder onderwijs zelf. 

Marktaandeel 
Kennelijk is die bedreiging er; anders zou
den geprofileerde confessionele instellin
gen voor HBO of MBO wei zijn blijven be
staan (het is niet logisch te denken dat de 
motivatie om een dergelijke school in 
stand te houden bij de stichters niet meer 
aanwezig zou zijn). Bedreigingen zijn er 
ook in verband met de schaalvergroting en 
de terugloop van de aantallen leerlingen 
bij de vele kleinere protestant-christelijke 
en rooms-katholieke scholen voor basison
derwijs, MAVO en LBO in plattelandsge
meenten. Hoe komt het dat confessionele 
scholen zich in deze processen soms niet 
zo goed staande kunnen houden en dat 
landelijke vertegenwoordigers vrezen dat 
dat nog sterker zal worden? Oat is in feite 
een kwestie van marktaandeel voor het 
confessioneel onderwijs in relatie tot de 
daling van de beschikbare aantallen leer
lingen (krimpende markt) in de voorbije ja
ren in het basisonderwijs en op dit moment 
in het voortgezet onderwijs enerzijds en de 
hogere kwaliteitseisen die in diezelfde 
mark! worden gesteld met betrekking tot 
management, gedifferentieerd onderwijs
aanbod, tegemoetkomen aan zeer uiteen
lopende wensen en verlangens van ou
ders anderzijds. 

Het is in wezen heel simpel: als er in een 
dorp of regio voldoende ouders en leerlin
gen ZIJn die geprofileerd confessioneel on
derwijs begeren, zijn de genoemde pro-

11 E. Hirsch Ballin, Verantwoordeltjkhetd voor onderwtJS. 
Rapport van de Commtssie voor de toetstng van wet
gevtngsprojecten, Mln1ster1e van Just1t1e. Den Haag 
1989 
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cessen niet bedreigend. Onderzoek naar 
schoolkeuzemotieven echter maakt duide
li]k dat de geprofileerde confessionele 
identiteit voor veel ouders helemaal niet 
het belangrijkste motief is om een bepaal
de school te kiezen ~ Kwesties als nabij
heid, het soort onderwijsaanbod, het pe
dagogisch klimaat, de aantrekkelijkheid 
van het gebouw, de persoonlijkheid van 
schoolleiding en leraren, het systeem van 
leerlingenzorg etc. spelen een minstens zo 
grote rol. Voor ouders die wei geprofileerd 
confessioneel onderwijs wensen is er or
ganisatorisch geen groot probleem. Zie de 
bloei van de reformatorische scholen in de 
rechter flank van de protestant-christelijke 
kerken; zie de recent gestichte islamiti
sche en hindoestaanse scholen Er zijn 
vervoersvoorzieningen in de wetgeving 
opgenomen die het zelfs mogelijk maken 
dat over grotere afstanden dergelijke ge
profileerde keuzen kunnen worden gerea
liseerd. Oit strookt ook met de geschiede
nis van het protestant-christelijk en rooms
katholiek onderwiJS in de 19e eeuw, waar 
mensen behoorlijk grote offers (eigen bij
dragen, vervoer, internaat, legaten) heb
ben gebracht Er is een vergelijkbare posi
tie van sommige rooms-katholieke of pro
testant-christelijke scholen in West-Ouits
land, en met name met evangelische en 
rooms-katholieke scholen in de VS. Zo 
geeft Peshkin een fascinerend beeld van 
een fundamentalistische baptistenschool 
in het Midden-Westen van de VS; hij schil
dert de pogingen om een geprofileerde 
identiteit te realiseren, maar ook wordt heel 
duidelijk dat mensen er veel voor over 
hebben om hun k1nderen in deze school te 
Iaten opvoeden. j In een interessant artikel 
geven Fleming en Hunt cijfers over de 
groei van het aantal scholen in de VS dat 
geprofileerd uitgewerkte christelijke leer
boeken van een bepaalde organisatie ge
bruikt 1970 een school; 1976 1450 scho
len; 1986 5000 scholen." Soms worden 
die boeken niet uit de staatssubsidie be
taald of zijn ze veel duurder; ouders heb
ben daar nogal wat geld voor over. 
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Hier komen we nu aan de verbinding 
tussen de bedreiging voor het confessio
neel onderwijs en het proefschrift van De 
Hart over 'Levensbeschouwelijke en poli
tieke praktijken van Nederlandse middel
bare scholieren'. 

Oat onderzoek is immers te typeren als 
een verkenning van de plaats die kerk en 
geloof bij jongeren van 15 a 18 jaar inne
men. In de verwachting dat die plaats 
bepalend zal zijn voor de inrichting van 
hun verdere Ieven en dus ook voor de keu
zen die ze voor hun eigen kinderen later 
zullen maken als het gaat om het zenden 
naar een confessionele school. Zo gezien 
kan men dus het onderzoek van De Hart 
beschouwen als een marktonderzoek met 
betrekking tot de vraag die in de toekomst 
te verwachten is naar het confessioneel 
onderwijs. 

De algemene conclusie van De Hart is 
dat deze jongeren in sterk afnemende 
mate godsdienst, kerken, levensbeschou
wing een belangrijke rol in hun Ieven toe
kennen. En dus mag men verwachten dat 
ze niet erg gemotiveerd ziJn om voor een 
confessionele school te kiezen. Maar het is 
de moeite waard het onderzoek van De 
Hart wat preciezer te beschouwen. 

Dit artikel beoogt niet een gebruikelijke 
recensie van dit boek van 250 bladzijden 
met 70 bladzijden bijlagen te geven en ze
ker niet vanuit een sociologisch-vakweten
schappelijke optiek. Het onderzoek van 
De Hart is daarom zo belangrijk, omdat het 
het enige onderzoek is dat een represen
tatief beeld geeft over geheel Nederland 
en over aile vier 'zuilen' (RK, PC, neutraal 
bijzonder, openbaar). Weliswaar met twee 
beperkingen er is aileen onderzoek ge-

12. M van Eck W.M J M. Groot Antink, PWV Veraart. 
Gewenst bas1sonderw1;s 1n de tweede helft van deja
ren BO in de provmcie Utrecht. Utrecht. 1986 en zre 
noot 9 

13 A. Peshkrn. God's Cho1ce The total world of a funda
mental Christian School. The Unrversity of Chicago. 
1986 

14 D.B Flernrnrng en T C Hunt. The world as seen by 
students m Accelerated Chnstian Education Schools 
In Phi-Delta Kappan. rna art 1987 
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daan in de leerjaren 4, 5, (6), van HAVO en 
VWO. En de gegevens zijn verzameld in 
1983. Er is echter weinig reden om te den
ken dat het bij leerlingen uit het MAVO en 
LBO anders, laat staan gunstiger zou zijn. 
En de gegevens die sinds 1983 zijn ver
schenen in onder andere het rapport 1986 
van het Sociaal Cultureel Planbureau en in 
een onderzoek uit 1988 van het Bureau In
ter/view geven niet aan dat er kentering 
zou zijn .'5 Uit het laatstgenoemde onder
zoek blijkt bijvoorbeeld dat in 1988 7 4% 
van de Nederlanders van 15 jaar en ouder 
nooit een kerk bezoekt 

Maar nog belangrijker is dat het onder
zoek van De Hart een zeer ged ifferentieer
de veelheid aan gegevens bevat met be
trekking tot de activiteiten van jongeren op 
het terrein van levensbeschouwing en 
godsdienst (zoals: vasten, bijbellezen, 
kerkgang , actief zoeken naar een eigen le
vensbeschouwing, lezen van artikelen en 
boeken, voeren van gesprekken); naar het 
nadenken over de zin van het leven; naar 
de kerke lijke betrokkenheid ; naar de ma
nier waarop ouders en anderen hen heb
ben beïnvloed en nog beïnvloeden bij 
deze processen, etc. Ik ga niet in op de 
gevolgde onderzoekmethode en op het 
uitgebreide literatuuronderzoek dat de stu
die bevat 

Verbondenheid met een kerk 
Het blijkt dat in totaal 71% van de onder
vraagde jongeren (ruim 3000) zich be
schouwt als buitenkerkelijk . Het grootste 
gedeelte daarvan (53%) is 'er niet in groot
gebracht' en is dus te beschouwen als bui
tenkerkelijk in de tweede of derde genera
tie. 6% is samen met de ouders buitenker
ke lijk geworden. 8% leeft met ouders die 
nog wel (meestal al leen nominaal) kerklid 
zijn. 4% leeft met ouders die zelf nog wel 
kerkelijk betrokken zijn. 

De resterende 29% is wel te beschou
wen als 'kerkeli jk'. Daarvan is echter 12% 
alleen op papier 'kerkelijk', maar er is geen 
kerkbezoek of andere acti viteit 1 0% wordt 
door De Hart aangedu id als 'kerkse kerkle-
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den' , dat wi l zeggen dat men minstens één 
keer per twee weken naar de kerk gaat; 
verder worden niet veel activiteiten rond 
kerk of geloof ontplooid. Tenslotte is er dan 
7% te beschouwen als 'actieve leden van 
een kerk' kerkgang, gespreksgroep, iets 
doen, een koor, bijbel lezen voor jezelf etc. 

Er is dus zo 'n 17% van deze jongeren 
van wie je een min of meer directe relatie 
tussen hun 'kerkel ijkheid ' en de schoolkeu
ze die ze wellicht later ten aanzien van hun 
eigen kinderen zullen maken mag ver
wachten. Terwijl nu van al deze jongeren 
zo 'n 65% op confessionele scholen zit 

Rechtstreeks geredeneerd is dat een 
dramatische terugloop van het marktaan
deel van confessioneel onderwijs. 

Veel ouders vinden dat een 
beetje christelijke vorming 
niet slecht is 

Ik haast me echter drie relativeringen bij 
deze sombere 'marktprognose' aan te 
brengen: 
a Schoolkeuze wordt niet alleen door de 

confessie bepaald maar ook door tal van 
andere motieven, onder andere door on
derwijskundige kwaliteit en er is geen 
enkele reden om te denken dat confes
sionele scholen op die aspecten niet 
kunnen concurreren. 

b Het bli jkt uit het onderzoek naar school
keuzemotieven bij ouders nu, dat ve len 

15. Inter/view, Oe voortgaande ontkerkelijking in Neder
land, Amsterdam , 1988. 
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van mening zijn dat 'een beetje chri stelij
ke vorming' niet zo slecht is, ook al ben 
je zelf niet als ouders betrokken bij kerk 
of geloof. 

c Er zijn tamelij k ruime percentages ( 14 à 
27) ook bij de vier groepen buitenkerke
lijken die De Hart onderscheidt, voor wie 
levensbeschouwing en godsd ienst toch 
wel enig belang hebben; er zijn er ook 
die enige activiteit ontplooien (af en toe 
een gebed, af en toe iets in de bijbel le
zen) zonder dat dit echter leidt tot be
trokkenheid bij de kerk als zodan ig. 

Alternatieve bewegingen? 
Er wordt nogal eens beweerd dat er in 
plaats van een gerichtheid op de geïnstitu
tionaliseerde kerken nogal wat belangstel
ling bestaat, met name onder jongeren, 
voor alternatieve levensbeschouwelijke 
bewegingen (Yoga, Transcendente Medi
tatie e.d.) of sekten (Baghwan, Scientolo
gy Church e.d.) en voor- wat De Hart 
noemt- paraculturele verschijnselen (ta
rot-kaarten, reïncarnatie e.d.). Uit het on
derzoek van De Hart blijkt het tegendeel. 
Slechts zeer kleine percentages (0 à 2) 
van de bevraagde jongeren voelt en ige 
verwantschap met dergelijke alternatieve 
levensbeschouwelijke oriëntaties; het aan
tal daadwerkelijk betrokkenen is nog ge
ringer . Wel is er enige nieuwsgierigheid en 
wordt er wel eens wat over gelezen of ge
praat of een te levisieprogramma bekeken. 
In het algemeen staat men sterk afwijzend 
tegenover deze groeperingen. 

De Hart formu leert het zó 'de trad itione
le kerkelijke instituties bevinden zich on
miskenbaar op de terugtocht, maar van 
een levensbeschouwelijke tegencultuur 
die ook maar en igszins als een serieuze 
concurrent beschouwd zou kunnen wor
den is, althans getalsmatig, geen sprake.''6 

Een nadere analyse van de verkregen 
gegevens leert, dat b ij een ruime helft van 
de zich buitenkerkeli jk noemende jongeren 
Wel enige interesse bestaat in paraculture
le onderwerpen en ook wel voor sommige 
godsdienstige onderwerpen en activitei-
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ten. Zo'n 15% bidt wel eens (een schietge
bedje?) en leest ook wel eens een enkele 
keer een stukje in een bijbel. Net zo bestaat 
er bij de meeste zich 'kerkelijk' noemende 
jongeren ook wel enige interesse in de pa
raculture le verschijnselen. We zien dit ook 
in de onderwerpenkeuze voor praatshows 
op de televisie en artikelen in popu laire 
weekbladen e.d. Maar vo lgens De Hart is 
het fout deze algemene en oppervlakkige 
interesse aan te zien voor een daadwerke
lijke levensbeschouwelijke oriëntatie. Hij 
hanteert de term 'levensbeschouwelijk 
knutse lgedrag'. Er is een groeiend nie
mandsland tussen de traditionele kerkelijke 
instituties, waarvan de aanhang duidelijk 
taant en de rijkgeschakeerde subcu ltuur 
van sektarische groepjes, alternatieve le
vensbeschouwelijke stromingen, belang
stelling voor rnakrobiotische levenswijzen 
etc. Een citaat: 'veel jongeren lijken dit nie
mandsland op eigen houtje binnen te trek
ken, met in hun ransel vaak een allergaartje 
van traditionele christe lijke en alternatieve 
levensbeschouwelijke ingrediënten: een 
zakbijbeltje, een yogahand leiding, een ver
handeling over reïncarnatie, e.d. '" De term 
'knutselgedrag' duidt erop dat men vanuit 
diverse levensbeschouwelijke 'stelsels' of 
'oriëntaties' hier en daar bepaalde concep
ten , activiteiten of benaderingswijzen weg
pakt en die met elkaar verbindt op een niet
systematische manier tot een pakket oriën
taties, dat functioneert als een 'levensbe
schouwing'. Het is aard ig te constateren 
dat Brenner in een overzichtsartikel van re
cent jeugdonderzoek naar aanleiding van 
het achtste 'Jugendbericht' van het Duitse 
Ministerie voor onder andere Jeugdzaken 
op hetzelfde versch ijnsel wijst: in plaats 
van de gebruikelijke identificatiefiguren 
treedt een 'Basteln an der eigenen Bio
graphie nach dem Verfahren van trial and 
error'. '8 

16. Zie1 , pag.89. 
17. Idem, pag . 111. 
18. G. Brenner, Geseltschaftfiche Pfurafisierung und 

Schute. Wefche pädagogische Reaktionen sind vor
ste/bar? In: Die Deutsche Schule, nr. 4, 1990. 
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van mening zijn dat 'een beetje chri stelij
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27) ook bij de vier groepen buitenkerke
lijken die De Hart onderscheidt, voor wie 
levensbeschouwing en godsd ienst toch 
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zen) zonder dat dit echter leidt tot be
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Er wordt nogal eens beweerd dat er in 
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rot-kaarten, reïncarnatie e.d.). Uit het on
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Slechts zeer kleine percentages (0 à 2) 
van de bevraagde jongeren voelt en ige 
verwantschap met dergelijke alternatieve 
levensbeschouwelijke oriëntaties; het aan
tal daadwerkelijk betrokkenen is nog ge
ringer . Wel is er enige nieuwsgierigheid en 
wordt er wel eens wat over gelezen of ge
praat of een te levisieprogramma bekeken. 
In het algemeen staat men sterk afwijzend 
tegenover deze groeperingen. 

De Hart formu leert het zó 'de trad itione
le kerkelijke instituties bevinden zich on
miskenbaar op de terugtocht, maar van 
een levensbeschouwelijke tegencultuur 
die ook maar en igszins als een serieuze 
concurrent beschouwd zou kunnen wor
den is, althans getalsmatig, geen sprake.''6 

Een nadere analyse van de verkregen 
gegevens leert, dat b ij een ruime helft van 
de zich buitenkerkeli jk noemende jongeren 
Wel enige interesse bestaat in paraculture
le onderwerpen en ook wel voor sommige 
godsdienstige onderwerpen en activitei-
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ten. Zo'n 15% bidt wel eens (een schietge
bedje?) en leest ook wel eens een enkele 
keer een stukje in een bijbel. Net zo bestaat 
er bij de meeste zich 'kerkelijk' noemende 
jongeren ook wel enige interesse in de pa
raculture le verschijnselen. We zien dit ook 
in de onderwerpenkeuze voor praatshows 
op de televisie en artikelen in popu laire 
weekbladen e.d. Maar vo lgens De Hart is 
het fout deze algemene en oppervlakkige 
interesse aan te zien voor een daadwerke
lijke levensbeschouwelijke oriëntatie. Hij 
hanteert de term 'levensbeschouwelijk 
knutse lgedrag'. Er is een groeiend nie
mandsland tussen de traditionele kerkelijke 
instituties, waarvan de aanhang duidelijk 
taant en de rijkgeschakeerde subcu ltuur 
van sektarische groepjes, alternatieve le
vensbeschouwelijke stromingen, belang
stelling voor rnakrobiotische levenswijzen 
etc. Een citaat: 'veel jongeren lijken dit nie
mandsland op eigen houtje binnen te trek
ken, met in hun ransel vaak een allergaartje 
van traditionele christe lijke en alternatieve 
levensbeschouwelijke ingrediënten: een 
zakbijbeltje, een yogahand leiding, een ver
handeling over reïncarnatie, e.d. '" De term 
'knutselgedrag' duidt erop dat men vanuit 
diverse levensbeschouwelijke 'stelsels' of 
'oriëntaties' hier en daar bepaalde concep
ten , activiteiten of benaderingswijzen weg
pakt en die met elkaar verbindt op een niet
systematische manier tot een pakket oriën
taties, dat functioneert als een 'levensbe
schouwing'. Het is aard ig te constateren 
dat Brenner in een overzichtsartikel van re
cent jeugdonderzoek naar aanleiding van 
het achtste 'Jugendbericht' van het Duitse 
Ministerie voor onder andere Jeugdzaken 
op hetzelfde versch ijnsel wijst: in plaats 
van de gebruikelijke identificatiefiguren 
treedt een 'Basteln an der eigenen Bio
graphie nach dem Verfahren van trial and 
error'. '8 

16. Zie1 , pag.89. 
17. Idem, pag . 111. 
18. G. Brenner, Geseltschaftfiche Pfurafisierung und 

Schute. Wefche pädagogische Reaktionen sind vor
ste/bar? In: Die Deutsche Schule, nr. 4, 1990. 
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In hetzelfde onderzoek heeft De Hart 
ook nagegaan hoe het staat met de be
trokkenheid bij de gevestigde politieke in
stituties, met name bij de politieke partijen. 
Ook weer door zowel de geneigdheid en 
de verwantschap na te gaan via vraagstel
lingen, maar door ook te vragen naar 
daadwerkelijke activiteiten. Ik ga op dit 
deel van het onderzoek niet diep in en ver
meld slechts dat ruim 50% verwacht niet 
lid van een partij te worden of zich te bin
den aan een bepaalde politieke stroming. 
Er is ook zeer wein ig neiging tot het mee
doen in actiegroepen, protestdemonstra
ties e.d. Ook hier treedt hetzelfde ver
schijnsel op dat veel jongeren elementen 
van een bepaalde politieke doctrine men
gen met activiteiten die de laatste vijftien 
jaar populairder zi jn geworden. Zo geeft 
bijna 80% aan te verwachten dat men nog 
wel eens in een protestdemonstratie zal 
meelopen of zal meewerken aan een 
handtekeningenactie. Deze 'knutselattitu
de' verklaart de groeiende percentages 
zogenaamde 'zwevende kiezers ' vooral 
onder jongeren , waarbij politieke partijen 
er waarschijnlijk verstandig aan doen zich 
niet blind te staren op incidentele succes
sen onder de groep jongere kiezers (zoals 
het CDA in 1989 zich mocht verheugen in 
een grote belangstelling onder jongere 
kiezers). 

Levensbeschouwelijke socialisatie 
Door wie of wat worden de jongeren beïn
vloed bij het zich eigen maken van een le
vensbeschouwing? De Hart heeft zich 
deze vraag gesteld en heeft het antwoord 
gezocht door ook hier weer de meningen 
van jongeren te vragen en tevens te vra
gen naar feitelijkheden bijvoorbeeld voor 
wat betreft het aantal gesprekken dat men 
in een bepaalde periode met ouders heeft 
gehad over godsdienstige vragen. 

Het blijkt dat voor grote groepen jonge
ren (zo'n 60%) er nog steeds 'contact' is 
met het christel ijk geloof. Doordat men op 
een confessionele bijzondere school zit en 
daar in aanraking komt met gebed, dag-
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openingen, gespreksonderwerpen, gods
dienstonderwijs. Doordat men als kind (tot 
13 à 16 jaar) door de ouders wordt meege
nomen naar de kerk. Doordat er gesprek
jes zijn met ouders of leeftijdgenoten. Maar 
de ondervraagde jongeren (allemaal ou
der dan 15 jaar!) b lijken deze vormen van 
socialisatie niet erg belangrijk te vinden . 
20% geeft aan de laatste jaren nooit met 
ouders of vrienden over godsd ienstige of 
levensbeschouwelijke zaken te hebben 
gesproken; 40% heeft dat zeer zelden ge
daan. 50% vindt de levensbeschouwelijke 
opvoeding thu is marginaal; men leest 
nooit over levensbeschouwelijke onder
werpen en praat er op school ook nooit 
over. Als leraren- ook godsdienstleraren 
-onderwerpen aansnijden, luistert men 
min of meer beleefd maar doet niet actief 
mee. Het glijdt langs de koude kleren af. 

Bij de groep leerlingen die uit Neder
lands Hervormde gezinnen afkomstig is 
(waarvan de ouders in meer of mindere 
mate kerke lijk meelevend zijn) blijkt dat 
iets meer dan de helft van de jongens aan
merkelijk minder godsdienstige betrokken
heid vertoont dan hun ouders. Bij de meis
jes is dat 40%. Deze mindere betrokken
heid geldt ten aanzien van het centraal 
ste llen van de levensbeschouwing, maar 
ook ten aanzien van kerkgang , bidfre
quentie en bijbellezen. Bij de rooms-katho
lieken is dit nog sterker, vooral ten aanzien 
van het centraal stel len van de levensbe
schouwing. De kerkgang blijkt iets resis
tenter. De Hart concludeert: 'godsdiensti
ge betrokkenheid van de ouders is wel een 
noodzakelijke voorwaarde voor gelovige 
kinderen (zonder deze komen maar zeer 
weinig jongeren uit eigen initiatief tot een 
binding met geloof en kerk), maar blijkbaar 
niet voldoende. ''9 

Weliswaar is het zo dat ongeveer de 
helft (meisjes iets meer) van de jongeren 
nog wel meegaat naar de kerk (maar in 
mindere frequentie dan de ouders); 69% 

19. Zie noot 1, pag . 171 . 
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van de jongens en 53% van de meisjes 
hecht duidelijk minder belang dan de ou
ders aan godsdienst en levensbeschou
wing. Bij de jongeren uit gereformeerde 
gezinnen lijdt vooral het gebed en het le
zen in de bijbel. De kerkgang iets minder 
dan bij Nederlands Hervormden of 
Rooms-Katholieken; maar het centraler 
ste llen van de levensbeschouwing is iets 
beter. In de jeugdsociologische literatuur 
wordt vaak gesteld dat het ouderlijk milieu 
voor de overdracht van godsdienst en le
vensbeschouwing steeds minder belang
rijk is geworden en dat vooral de school en 
de leeftijdgenoten en ook de massamedia 
die rol hebben overgenomen Statistische 
analyse van het overvloedige materiaal 
van De Hart leert echter dat verreweg de 
meeste verschillen tussen jongeren met 
betrekking tot levensbeschouwelijke acti
viteiten of houdingen toch verklaard wor
den vanuit de godsdienstige opvoeding 
thuis. Althans ten aanzien van het centraal 
stellen van de levensbeschouwing in het 
leven, het kerkbezoek en het bidden. Min
der geldt dat ten aanzien van het lid wor
den van een kerk (dat is een erkende indi
viduele beslissing) en ten aanzien van het 
bijbel lezen. 

Vrienden en vriendinnen zijn nagenoeg 
irrelevant. Ook de levensbeschouwelijke 
vorming op school draagt weinig bij. Voor 
Nederlands Hervormden blijken gesprek
ken met predikanten, katecheten of gods
dienstleraren nog de meeste invloed te 
hebben, althans vergeleken met Rooms
Katholieken en Gereformeerden; maar de 
invloed is absoluut gezien, beperkt. Televi
sie, radio, bladen hebben enige invloed, 
maar alleen in combinatie met een ouder
lijk milieu waarin integraal en actief vanuit 
een geprofileerde levensbeschouwing 
wordt geleefd . 

Politieke socialisatie 
Ook hier slechts enkele opmerkingen. De 
partijkeuze wordt kennelijk bij deze jonge
ren sterk beïnvloed door de ouders. Maar 
waarschijnlijk moeten we hier in rekening 
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brengen dat het gaat om jongeren tussen 
15 en 19 jaar; het lijkt aannemelijk dat bij 
de iets ouderen deze beïnvloeding sterk 
zal afnemen. Overigens geldt deze beïn
vloeding het minst bij jongeren uit een ge
zin waarvan de ouders op het CDA stem
men! Veel sterker bij VVD , PvdA, Groen 
Links of de kleine christe lij ke partijen. Wel 
is er een zekere samenhang met interesse 
in politieke onderwerpen bij de ouders, ac
tiviteiten en gesprekken. Politieke sociali
sering vindt in hoofdzaak plaats in tamelijk 
radicale gezinnen (van welke politieke 
richting dan ook) hetzij bevestigend, hetzij 
in protesterende zin. Voor de jongeren is er 
heel weinig relatie tussen de godsd iensti
ge overtuiging en de politieke keuze; be
halve bij de 9% evangelisch/gereformeer
den , die radicaal kiezen, hetzij links, hetzij 
rechts. 

Consequenties voor confessioneel on
derwijs 
Natuurlijk zijn de gegevens van De Hart 
zeer ernstig te nemen. Niet al leen voor ou
deren die in hun leven hebben ervaren 
welk een belangrijke rol godsdienst en le
vensbeschouwing spelen en die graag 
zouden zien dat voor jongeren dat ook zo 
zou zijn, maar ook - wat nuchterder zoals 
in dit artikel- vanuit het denken over de 
toekomst van het confessioneel bijzonder 
onderwijs. Immers, als nog slechts een 
kleine minderheid van de jongeren geloof, 
godsdienst, levensbeschouwing centraal 
stelt en als zelfs bij die kleine minderheid 
de min of meer automatische verbinding 
van geloof en godsdienst met handelingen 
afbrokkelt, betekent dat veel voor de 
schoolkeuze. Als 'direct-gekoppelde' han
delingen zoals het bidden voor de maaltijd 
in een gezelschap, het gaan naar de kerk 
ook in een omgeving waarin dat niet meer 
gebruikelijk is, het bijbellezen in de aanwe
zigheid van anderen of het doen van een 
duidelijk politieke keuze niet meer worden 
verricht of niet meer zijn verbonden met 
geloof en godsd ienst, dan mag verwacht 
worden dat een 'handeling ' die nu al zo'n 
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In hetzelfde onderzoek heeft De Hart 
ook nagegaan hoe het staat met de be
trokkenheid bij de gevestigde politieke in
stituties, met name bij de politieke partijen. 
Ook weer door zowel de geneigdheid en 
de verwantschap na te gaan via vraagstel
lingen, maar door ook te vragen naar 
daadwerkelijke activiteiten. Ik ga op dit 
deel van het onderzoek niet diep in en ver
meld slechts dat ruim 50% verwacht niet 
lid van een partij te worden of zich te bin
den aan een bepaalde politieke stroming. 
Er is ook zeer wein ig neiging tot het mee
doen in actiegroepen, protestdemonstra
ties e.d. Ook hier treedt hetzelfde ver
schijnsel op dat veel jongeren elementen 
van een bepaalde politieke doctrine men
gen met activiteiten die de laatste vijftien 
jaar populairder zi jn geworden. Zo geeft 
bijna 80% aan te verwachten dat men nog 
wel eens in een protestdemonstratie zal 
meelopen of zal meewerken aan een 
handtekeningenactie. Deze 'knutselattitu
de' verklaart de groeiende percentages 
zogenaamde 'zwevende kiezers ' vooral 
onder jongeren , waarbij politieke partijen 
er waarschijnlijk verstandig aan doen zich 
niet blind te staren op incidentele succes
sen onder de groep jongere kiezers (zoals 
het CDA in 1989 zich mocht verheugen in 
een grote belangstelling onder jongere 
kiezers). 

Levensbeschouwelijke socialisatie 
Door wie of wat worden de jongeren beïn
vloed bij het zich eigen maken van een le
vensbeschouwing? De Hart heeft zich 
deze vraag gesteld en heeft het antwoord 
gezocht door ook hier weer de meningen 
van jongeren te vragen en tevens te vra
gen naar feitelijkheden bijvoorbeeld voor 
wat betreft het aantal gesprekken dat men 
in een bepaalde periode met ouders heeft 
gehad over godsdienstige vragen. 

Het blijkt dat voor grote groepen jonge
ren (zo'n 60%) er nog steeds 'contact' is 
met het christel ijk geloof. Doordat men op 
een confessionele bijzondere school zit en 
daar in aanraking komt met gebed, dag-
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openingen, gespreksonderwerpen, gods
dienstonderwijs. Doordat men als kind (tot 
13 à 16 jaar) door de ouders wordt meege
nomen naar de kerk. Doordat er gesprek
jes zijn met ouders of leeftijdgenoten. Maar 
de ondervraagde jongeren (allemaal ou
der dan 15 jaar!) b lijken deze vormen van 
socialisatie niet erg belangrijk te vinden . 
20% geeft aan de laatste jaren nooit met 
ouders of vrienden over godsd ienstige of 
levensbeschouwelijke zaken te hebben 
gesproken; 40% heeft dat zeer zelden ge
daan. 50% vindt de levensbeschouwelijke 
opvoeding thu is marginaal; men leest 
nooit over levensbeschouwelijke onder
werpen en praat er op school ook nooit 
over. Als leraren- ook godsdienstleraren 
-onderwerpen aansnijden, luistert men 
min of meer beleefd maar doet niet actief 
mee. Het glijdt langs de koude kleren af. 

Bij de groep leerlingen die uit Neder
lands Hervormde gezinnen afkomstig is 
(waarvan de ouders in meer of mindere 
mate kerke lijk meelevend zijn) blijkt dat 
iets meer dan de helft van de jongens aan
merkelijk minder godsdienstige betrokken
heid vertoont dan hun ouders. Bij de meis
jes is dat 40%. Deze mindere betrokken
heid geldt ten aanzien van het centraal 
ste llen van de levensbeschouwing, maar 
ook ten aanzien van kerkgang , bidfre
quentie en bijbellezen. Bij de rooms-katho
lieken is dit nog sterker, vooral ten aanzien 
van het centraal stel len van de levensbe
schouwing. De kerkgang blijkt iets resis
tenter. De Hart concludeert: 'godsdiensti
ge betrokkenheid van de ouders is wel een 
noodzakelijke voorwaarde voor gelovige 
kinderen (zonder deze komen maar zeer 
weinig jongeren uit eigen initiatief tot een 
binding met geloof en kerk), maar blijkbaar 
niet voldoende. ''9 

Weliswaar is het zo dat ongeveer de 
helft (meisjes iets meer) van de jongeren 
nog wel meegaat naar de kerk (maar in 
mindere frequentie dan de ouders); 69% 
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van de jongens en 53% van de meisjes 
hecht duidelijk minder belang dan de ou
ders aan godsdienst en levensbeschou
wing. Bij de jongeren uit gereformeerde 
gezinnen lijdt vooral het gebed en het le
zen in de bijbel. De kerkgang iets minder 
dan bij Nederlands Hervormden of 
Rooms-Katholieken; maar het centraler 
ste llen van de levensbeschouwing is iets 
beter. In de jeugdsociologische literatuur 
wordt vaak gesteld dat het ouderlijk milieu 
voor de overdracht van godsdienst en le
vensbeschouwing steeds minder belang
rijk is geworden en dat vooral de school en 
de leeftijdgenoten en ook de massamedia 
die rol hebben overgenomen Statistische 
analyse van het overvloedige materiaal 
van De Hart leert echter dat verreweg de 
meeste verschillen tussen jongeren met 
betrekking tot levensbeschouwelijke acti
viteiten of houdingen toch verklaard wor
den vanuit de godsdienstige opvoeding 
thuis. Althans ten aanzien van het centraal 
stellen van de levensbeschouwing in het 
leven, het kerkbezoek en het bidden. Min
der geldt dat ten aanzien van het lid wor
den van een kerk (dat is een erkende indi
viduele beslissing) en ten aanzien van het 
bijbel lezen. 

Vrienden en vriendinnen zijn nagenoeg 
irrelevant. Ook de levensbeschouwelijke 
vorming op school draagt weinig bij. Voor 
Nederlands Hervormden blijken gesprek
ken met predikanten, katecheten of gods
dienstleraren nog de meeste invloed te 
hebben, althans vergeleken met Rooms
Katholieken en Gereformeerden; maar de 
invloed is absoluut gezien, beperkt. Televi
sie, radio, bladen hebben enige invloed, 
maar alleen in combinatie met een ouder
lijk milieu waarin integraal en actief vanuit 
een geprofileerde levensbeschouwing 
wordt geleefd . 

Politieke socialisatie 
Ook hier slechts enkele opmerkingen. De 
partijkeuze wordt kennelijk bij deze jonge
ren sterk beïnvloed door de ouders. Maar 
waarschijnlijk moeten we hier in rekening 

Christen Democratische Verkenningen 4/91 

brengen dat het gaat om jongeren tussen 
15 en 19 jaar; het lijkt aannemelijk dat bij 
de iets ouderen deze beïnvloeding sterk 
zal afnemen. Overigens geldt deze beïn
vloeding het minst bij jongeren uit een ge
zin waarvan de ouders op het CDA stem
men! Veel sterker bij VVD , PvdA, Groen 
Links of de kleine christe lij ke partijen. Wel 
is er een zekere samenhang met interesse 
in politieke onderwerpen bij de ouders, ac
tiviteiten en gesprekken. Politieke sociali
sering vindt in hoofdzaak plaats in tamelijk 
radicale gezinnen (van welke politieke 
richting dan ook) hetzij bevestigend, hetzij 
in protesterende zin. Voor de jongeren is er 
heel weinig relatie tussen de godsd iensti
ge overtuiging en de politieke keuze; be
halve bij de 9% evangelisch/gereformeer
den , die radicaal kiezen, hetzij links, hetzij 
rechts. 

Consequenties voor confessioneel on
derwijs 
Natuurlijk zijn de gegevens van De Hart 
zeer ernstig te nemen. Niet al leen voor ou
deren die in hun leven hebben ervaren 
welk een belangrijke rol godsdienst en le
vensbeschouwing spelen en die graag 
zouden zien dat voor jongeren dat ook zo 
zou zijn, maar ook - wat nuchterder zoals 
in dit artikel- vanuit het denken over de 
toekomst van het confessioneel bijzonder 
onderwijs. Immers, als nog slechts een 
kleine minderheid van de jongeren geloof, 
godsdienst, levensbeschouwing centraal 
stelt en als zelfs bij die kleine minderheid 
de min of meer automatische verbinding 
van geloof en godsdienst met handelingen 
afbrokkelt, betekent dat veel voor de 
schoolkeuze. Als 'direct-gekoppelde' han
delingen zoals het bidden voor de maaltijd 
in een gezelschap, het gaan naar de kerk 
ook in een omgeving waarin dat niet meer 
gebruikelijk is, het bijbellezen in de aanwe
zigheid van anderen of het doen van een 
duidelijk politieke keuze niet meer worden 
verricht of niet meer zijn verbonden met 
geloof en godsd ienst, dan mag verwacht 
worden dat een 'handeling ' die nu al zo'n 
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honderd jaar vrij duidelijk bij de centraliteit 
van de godsdienst in het Ieven behoort, 
namelijk het kiezen van een confessionele 
bijzondere school voor je kinderen, ook af
brokkelt bij de jongeren waar het onder
zoek van De Hart betrekking op had. 

Temeer nog daar de jongeren aangeven 
dat zij zelf vinden dat de godsdienstige so
cialisatie op de confessionele school waar 
ze zelf leerling zijn, onbelangrijk voor hen 
is. 

Logisch gezien zijn er dus twee gronden 
voor pessimisme ten aanzien van het 
'marktaandeel' van het confessioneel bij
zonder onderwijs in de toekomst. De eer
ste is het steeds sterker verbreken van de 
automatische koppeling tussen eigen 
godsdienstige orientatie en handelingen 
die daar heel lang in onze cultuur mee ver
bonden zijn geweest (de theorie over de 
'verticale en horizontale zuil'). Anderzijds 
ontbreekt het bij de jongeren aan ervaring 
met betrekking tot het belang van gods
dienstige socialisatie in hun eigen Ieven in 
de confessionele bijzondere school. 

Of handelen mensen, ook in de toe
komst, niet zo 'logisch'? 

Een eerste mogelijke relativering is dat 
de ontwikkeling, die De Hart in kaart 
brengt, natuurlijk al heel lang gaande is en 
desondanks tot op heden het marktaan
deel van het protestant-christelijk en 
rooms-katholiek onderwijs niet zichtbaar 
terugloopt. In ieder geval niet in het basis
onderwijs en ook nauwelijks of niet in het 
AVO. (Zie voor gegevens o.a. Braster en 
Dodde.'') Wei enigszins in het beroepson
derwijs, mede onder invloed van de spe
cialisatie en de schaalvergroting; maar 
ook traditioneel is beroepsonderwijs altijd 
minder duidelijk confessioneel gebonden 
geweest. Wei zijn er de eerste tekenen van 
een terugloop door de fusiegolf, waarover 
ik in het begin van dit artikel iets opmerkte 
Misschien is het dus vooral ook een kwes
tie van beschikbaarheid van confessioneel 
bijzonder onderwijs? Als zo'n school dicht
bij is en goed is, stuur jeer je kinderen wei 
heen. Juist hierop richt zich het verwijt ten 
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aanzien van de machtspositie van het con
fessioneel bijzonder onderwijs bijvoor
beeld in verband met de planning van 
nieuwe basisscholen op grond van verou
derde gegevens naar de kerkelijke ge
zindte van de bevolking en op grond van 
het aanvechten van die 'papieren' gege
vens. Overigens blijkt ook uit het onder
zoek van De Hart dater geen grote neiging 
is om eventueel 'papieren' lidmaatschap 
van een kerk op te zeggen, o~k niet bij de 
jongeren. 

Een tweede relativering is het gegeven 
dat uit het onderzoek van De Hart blijkt dat 
veel jongeren de confessionele school als 
weinig 'centraal' of 'radicaal' ten aanzien 
van de overdracht van geloof en gods
dienst ervaren. Ook in confessionele kring 
zelf en daarbuiten zijn er klachten of verwij
ten (afhankelijk van de invalshoek) over 
het gebrek aan radicaliteit. Zo verwijt Dod
de in verscheidene artikelen en lezingen 
het confessioneel bijzonder onderwijs dat 
men niet werkelijk kleur bekent en werkelijk 
confessioneel is.' Ook vele andere publi
katies uit de kring van voorstanders van 
het openbaar onderwiJS slaan dezelfde to
nen aan. 

Maar ook voorstanders van confessio
neel bijzonder onderwijs hebben zorg over 
het confessionele gehalte. Zeer duidelijk 
leeft deze vrees in de kringen van de Unie 
'School en Evangelie' lllustratief IS een 
speciaal nummer van het 'Bulletin' van de 
Unie van december 1989 waarin 13 au
teurs schrijven over de vraag of, en zo ja, 
in hoeverre er sprake is of moet zijn van ei
gen leerstof voor het christelijk onderwijs. 
Waardevolle ideeen betreffende het kli
maat in zo'n school, de zorg voor de indi
viduele leerling, de godsdienstlessen, 
worden beschreven (overigens ook in tal
rijke andere publikaties) maar naar mijn 

20 Zie noot 9, en N L. Dod de, Het vcrschiltussen opcn
baar en biJLOnder is aileen nag bestuurlijk van aard 
In: Vernreuwrng, Tijdschrrft voor onderwrJS en opvoe
drng, :rg. 49, nr. 1. 1990 

21 Idem N L. Dodde 
22 Zre noot 8. 
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mening wordt de vraag naar de eigen 
christelijke leerstof niet scherp genoeg be
antwoord.'3 Een christelijke school (prote
stants of rooms-katholiek) kan zich immers 
niet buiten de huidige samenleving plaat
sen en zal Engels, wiskunde, economie, 
elektrotechniek en aile andere vakken die 
we als samenleving belangrijk vinden om 
in deze samenleving te kunnen functione
ren, moeten geven en op een goed niveau. 
Natuurlijk zijn er mogelijkheden voor 'in
kleuring' en specifieke toespitsingen en 
voor verbindingen met centrale thema's uit 
de christelijke levensbeschouwing en ook 
naar mijn mening kunnen die beter en uit
voeriger worden uitgediept. Maar een radi
cale eigen program-school met eigen exa
mens, eigen eindtermen, eigen leerstof, 
eigen leerboeken komt onvermijdelijk in 
conflict met de hoofdstroom in onze sa
menleving. 

Ook in rooms-katholieke kring is dezelf
de zorg geventileerd, met hetzelfde type 
beschouwingen en afwegingen en dezelf
de moeite om tot een min of meer radicale 
keuze te komen. '' 

Voor veel christen-leraren, schoolbe
stuurders en nationale leiders op het terrein 
van het confessioneel bijzonder onderwijs 
is deze kwestie van de eigen identiteit en 
de eigen beleidsruimte om die identiteit te 
realiseren, uitermate belangrijk. 

Het onderzoek van De Hart bevat echter 
naar mijn mening een ernstige waarschu
wing voor diegenen die de geprofileerde 
confessionele identiteit van het bijzonder 
onderwijs zouden willen versterken. Het 
blijkt immers dat voor een tamelijk grote 
groep ouders en kennelijk ook voor de ou
dere leerlingen die radicaliteit helemaal 
niet aantrekkelijk is, omdat die radicaliteit 
voortkomt uit het centraal willen stellen van 
godsdienst en geloof in het Ieven. En dat 
strookt niet met de eigen meningen en er
varingen van de jongeren; en kennelijk ook 
van zeer grote groepen ouders. Een beetje 
godsdienstonderwijs; een 'beetje meene
men' en 'er iets van weten' en 'het kan nooit 
kwaad' word! zeker door zeer grote groe-

Christen Democratische Verkenningen 4/91 

pen aanvaard. Maar radicalisering van de 
inhoud en vormgeving van confessioneel 
onderwijs zal een grote groep afstoten. 

Radicalisering van 
confessioneel onderwijs zal 
grote groepen ouders 
afstoten 

De sterk uitgebouwde 'centraliteit' (de 
term is van De Hart) van levensbeschou
wing geldt op dit moment blijkens zijn on
derzoek slechts voor zo'n 9% van sterk 
evangelisch betrokken jongeren. Oat zijn 
de jongeren die men ziet op de massale 
EO-jongeren dagen. Het zijn de jongeren 
die naar Taize gaan; die meedoen aan 
missieacties; aan sit-ins; die naar een re
formatorische school voor voortgezet on
derwijs op tachtig kilometer van hun ou
derlijk huis gaan, etc. Als men in het con
fessionele onderwijs radicaliseert, mikt 
men op deze groep jongeren. Ooorwer
king van dit streven naar radicalisering zal 
dus op den duur de getalspositie van het 
confessioneel onderwijs danig aantasten. 

Overigens- een zijsprong- geldt waar
schijnlijk precies hetzelfde voor het CDA 
als politieke partij als die zich zou radicali
seren als een getuigenispartij in een klein
rechtse dan wei kleinlinkse richting. 

Uit het onderzoek van De Hart blijkt dat 

23 J.C. van Bruggen. Christelijke leerstof en Chnstelijke 
school warm worden maar ten dele In: 'Bulletin' 
1rg 18, nr 4. 1990 

24 H. Witte. Zal katholiek onderWIJS in 2000 nag profiel 
hebben? In Omologie, 1rg. 21, nr. 1, 1989 en 
H.A van Munster ea .. De katholieke school voor pri
mair en secundair onderwiJS op weg naar de volgen
de eeuw, Den Haag, 1989 
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voor een vrij grote groep ~ 47% in ieder 
geval ~ maar ook een behoorlijk groot deel 
van diegenen die 'er van huis uit niets aan 
doen' er nog wei enige betrokkenheid is bij 
geloof en godsdienst; ook via de confes
sionele school. Met Kerstvieringen, Pasen, 
zangconcerten, huwelijk, begrafenis e.d. 
Maar de relatie tussen godsdienst en han
delen is niet al te pregnant, niet al te radi
caal. Het gaat meer om een zekere alge
mene christelijk gekleurde achtergrond. 

Het zou verleidelijk zijn op dit punt in het 
betoog in vergelijkende zin in te gaan op 
het artikel van Zijderveld 'Van oude en 
nieuwe christenen; cultuur en religie en het 
CDA'?'• 

De problematiek die hij stelt voor het 
toekomstige 'marktaandeel' voor het CDA 
is naar mijn mening volstrekt vergelijkbaar 
met die voor de confessionele bijzondere 
school. En in zekere zin geeft het onder
zoek van De Hart steun aan de stelling van 
Zijderveld, dat het CDA niet al te bang 
moet zijn voor een appelleren aan de alge
mene christelijke wortels van onze cultuur 
en het zich evalueren in de richting van 
een brede, christelijk georienteerde, maar 
niet radicaal stellingnemende volkspartij. 
Vergelijk ook de benadering van Papini in 
zijn bijdrage aan het jubileumsymposium 
van het CDA in oktober 1990. 

lmmers, de samenvattende conclusie 
uit het onderzoek van De Hart mag zijn dat 
ook in de komende decennia er zeker 50 a 
60% van de nu opgroeiende generatie zal 
blijven, die als ouders in principe wei wat 
voelt voor protestant-christelijk, rooms-ka
tholiek of oecumenisch of 'algemeen chris
telijk' onderwijs voor hun kinderen, mits die 
school en dat onderwijs niet al te radicaal 
zijn. Oat betekent bijvoorbeeld voor het 
basisonderwijs dat men zal blijven appre
cieren dater bijbelverhalen verteld worden 
('daar moet je toch iets van weten'); dater 
liederen geleerd en gezongen worden; dat 
er rituelen zijn zoals kerstmusicals, ad
ventskaarsen, bidden e.d. Voor het Alge
meen Voortgezet Onderwijs zal dat wel
licht iets minder het geval zijn. En voor bei-
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de schooltypen zal zeker in toenemende 
mate gaan gelden dat deze 'christelijk
heid' niet mag tornen aan andere aspec
ten van de kwaliteit van het onderwijs: exa
mentraining, gezelligheid, nabijheid, een 
beetje moderne en losse omgangsvormen 
maar ook discipline, vlot personeel dat 
toch gezag heeft, een goede leerlingenbe
geleiding voor kinderen die problemen 
hebben, etc. Ook uit advertenties van con
fessionele bijzondere scholen in regionale 
bladen in het voorjaar ~ wanneer leerlin
gen zich moeten aanmelden ~ blijkt dat 
scholen ook op dit moment al heel goed 
begriJpen dat een zich afficheren met radi
cale christelijke noties niet de beste mar
ketingtaktiek is. Zie voor een vergelijkbare 
redenering het overzichtsartikel van Hoog
bergen onder de titel 'Het einde van de 
confessionele school'."' 

Welk beleid? 
We moeten mijns inziens onderscheid rna
ken tussen beleid dat confessionele scho
len en confessionele koepelorganisaties 
kunnen ontwikkelen enerzijds en beleid 
dat een politieke partij als het CDA inzake 
confessioneel onderwijs kan ontwikkelen 
anderzijds. 

Eerst enige opmerkingen over het be
leid dat confessionele bijzondere scholen 
kunnen ontwikkelen in de komende decen
nia. De traditionele motieven om confes
sionele scholen te stichten, hebben altijd 
gelegen in de voorziening in onderwijs, dat 
zo dicht mogelijk komt bij de impulsen die 
de opvoeding thuis geeft. Als we de con
sequenties trekken uit het onderzoek van 
De Hart (en uit diverse andere gegevens 
die daarmee stroken) zal dit motief in toe
nemende mate voor veel mensen ~ ou
ders, maar ook vrijwilligers die in school
besturen zullen werken, en ook leraren en 
directieleden die de school vormgevenl ~ 

25. Z1jderveld. Van oude en nieuwe christenen. Cultuur 
en religie en het CDA In Chnsten Democratische 
Verkenn1ngen. 9/90 

26 Th Hoogbergen. Het etnde van de confessionele 
school In: School. november. 1987 
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in afnemende mate gaan gelden. Omdat 
nu eenmaal die opvoeding thuis kennelijk 
steeds minder godsdienstig geprofileerd 
is. Oat betekent een uitdaging om confes
sioneel onderwijs vorm te geven, dat past 
bij deze ontwikkeling. Maar er is een twee
de motief geweest in de geschiedenis van 
het confessioneel onderwijs: het missionai
re motief. Oat motief was in Nederland al
tijd minder sterk dan in de ondersteuning 
van confessioneel onderwijs in de traditio
nele zendings- en missiegebieden, maar 
het heeft wei degelijk een rol gespeeld in 
de geschiedenis van het confessioneel on
derwijs. Naar mijn mening blijft dat motief 
in de toekomst belangrijk en wordt het be
langrijker. lmmers, als blijkt dat een con
fessionele school de gewenste intellectu
ele kwaliteit biedt, niet al te ver weg staat, 
en ook op een aantal andere punten de 
concurrentie met andersgeaarde scholen 
aankan -en confessioneel is in die zin dat 
er een zekere herkenbaarheid is met be
trekking tot geloof en handelen, zij het niet 
al te radicaal - dan is die school een van 
de plaatsen waar jongeren ook in de toe
komst met geloof en godsdienst in aanra
king zullen blijven komen. Niet, dat dater 
zomaar toe zal leiden dat grote groepen 
jongeren weer de weg naar de kerk en de 
centraliteit van geloof en godsdienst zullen 
vinden door het confessionele onderwijs. 
Ook al zullen dater wei enkelen zijn. Maar 
wei kan een dergelijke confessionele bij
zondere school een belangrijke institutie 
blijven om het bewustzijn van de christelij
ke wortels van onze cultuur te handhaven. 
Niet aileen door centrale noties als: rech
ten van de mens, democratische houdin
gen, rechtvaardigheid, solidariteit, etc. 
(noties die ook in het COA erg belangrijk 
zijn) maar ook door de rituelen, de woor
den en termen, de liederen, de gebruiken. 
Waarom zouden christenen in hun eigen 
omgeving de schouders willen zetten on
der een dergelijke institutie, ook al is die 
niet radicaal en geprofileerd? Omdat een 
cultuur waarin die waarden en rituelen be
houden blijven beter is dan een cultuur 
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waarin materialisme, hedonisme, of vol
strekt individualisme nog sterker de bo
ventoon voeren dan in de huidige. 

Maar uiteraard is het dan wei noodzake
lijk voor een dergelijke confessionele bij
zondere school zeer goed te overwegen 
waarin men die 'nieuwe' confessionele 
identiteit tot uitdrukking wil Iaten komen. 
Dit artikel is niet de plaats om op die inhou
delijke vraag diep in te gaan. Enige ge
dachten heb ik ontwikkeld in een artikel 
'Een nieuw profiel: rekkelijk of precies?' in 
het Bulletin van de Unie 'School en Evan
gelie'.'' Kernpunt is wat mij betreft dat het 
in zo'n school (voor voortgezet onderwijs) 
vooral moet gaan om een algemene intro
ductie in en accentuering van de christelij
ke wortels van onze cultuur. En om het 'to
nen' van christelijke inspiratie. 

Niet door een heel ander vakkenpakket, 
eigen leerboeken of eigen examens of 
door een zwaar accent op godsdienston
derwijs, vieringen en dergelijke. De gege
vens van De Hart wettigen de verwachting 
dat zo'n benadering een steeds kleinere 
doelgroep zal aantrekken. En dat bedreigt 
dan de algemene missionaire taak. 

lk zie meer in een confessionele school, 
die het gebruikelijke vakkenpakket aan
biedt en dat ook goed doet. En die ook op 
andere punten aantrekkelijk is voor een 
brede groep die in de eerste plaats 'goed' 
onderwijs zoekt en daarbij een algemene 
christelijk orientatie 'wei nuttig' vindt. 

lnhoudelijk betekent dat dan bijvoor
beeld: 
- Een bewust invlechten van bijbelse ver

halen, namen, begrippen in de leerstof 
van vakken als Nederlands, talen, ge
schiedenis, muziek, e.a. 

- Meer aandacht voor elementen van 
kerkgeschiedenis in vakken als geschie
denis, aardrijkskunde, economie, litera
tuur, natuurwetenschap. 

- Meer aandacht voor christelijke achter
gronden van politici, kunstenaars, eco-

27. J.C. van Bruggen, Een nieuw profiel. rekkelijk of pre
cies?ln: Bulletin, jrg 17, nr. 6, JUni 1989 
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nomen; mensen die iets 'toonden', zoals 
bijvoorbeeld Washington, Wilson, Kuy
per, Augustinus, Schweitzer. 

- Projecten in verband met ontwikkelings
samenwerking, regiona!e geschiedenis, 
en dergelijke, waarin op een natuurlijke 
wijze christelijk-ge1nspireerd werk kan 
worden getoond. 

- In het algemeen aandacht voor een bre
de orientatie op zingeving en levensbe
schouwing. 

Uiteraard is uitwerking van deze gedach
ten niet eenvoudig. Niet omdat het zou ont
breken a an voorbeelden, maar omdat het 
moeilijk is door de hele school heen een 
dergelijke benadering uit te werken en te 
implementeren. 

lk ga op deze beleidskeuze voor confes
sionele scholen -die mijn voorkeur heeft 
en die mijns inziens ook adequaat rekening 
houdt met de ontwikkelingen -- niet verder 
in. Maar 'het geven van onderwijs is vrij' (ar
tikel 23 grondwet) dus ook andere vormen 
van verbinding tussen confessie en onder
wijs zijn denkbaar en legitiem. Ook die vor
men die een radicaler koppeling nastre
ven: reformatorische scholen, orthodox-ka
tholieke scholen, scholen die proberen de 
vrije ruimte in de voorgeschreven of voor te 
schrijven lessentabellen/ kerndoelen/exa
menprogramma's te maximaliseren voor 
een eigen 'program' van christelijke vor
ming en opvoeding. Alsmede scholen, 
waar binnen een samenwerkingsverband 
met een andere zuil geprobeerd wordt 
godsdienstonderwijs en erg levensbe
schouwelijk gevoelige vakken gedifferen
tieerd aan te bieden, zodat leerlingen part
jes confessioneel georienteerd onderwijs 
kunnen kiezen binnen een overigens 'neu
traal' aanbod. Oat is een vorm die in 
sommige gefuseerde scholengemeen
schappen voor onderwijs wordt uitgepro
beerd. Samengevat duidde ik drie mogelij
ke beleidsscenario's voor confessionele 
scholen (vooral voortgezet onderwijs) aan; 
in elk van die drie is een reactie op de ont
kerstening en op de ontwikkeling die De 
Hart in kaart brengt, aan de orde: 
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a Ontwikkelen van een nieuwe identiteit, 
die veel (misschien wei meer dan nu ge
bruikelijk is) toont van de christelijke 
wortels van onze cultuur, van christelijke 
inspiratie, maar die niet uitgaat van een 
centrale rol van het christelijk geloof 
thuis. Een identiteit die waarschijnlijk 
voor een grote groep (ca 50%) aantrek
kingskracht heeft. 

b Ontwikkelen c.q. herstellen van een ta
melijk radicale identiteit die het christe
lijk geloof centraal stelt en ervan uitgaat 
dat de lijnen van thuis doorgetrokken 
worden. lk denk dat dit beleid voor een 
tamelijk kleine groep (1 0%) aantrek
kingskracht heeft. 

c Ontwikkelen van een deelidentiteit voor 
levensbeschouwelijk gevoelige onder
werpen, terwijl voor het grootste deel 
van het vormingsaanbod geen duidelij
ke relatie met christelijk geloof wordt ge
legd. Ook in deze keuze zijn er missio
naire mogelijkheden, maar mijns inziens 
minder. 

lk laat de vraag naar het beleid van de 
plaatselijke, regionale en landelijke organi
saties voor confessioneel bijzonder onder
wijs verder rusten. 

Politiek beleid 
Welk 'beleid' kan het COA als politieke par
tij voeren? Een partij, die vanuit algemene 
beginselen van verantwoordelijkheid, ge
rechtigheid, rentmeesterschap, solidariteit 
principieel voorstander is van bijzonder 
onderwijs. En dus een partij die zal willen 
blijven bevorderen dat groepen mensen 
de vrijheid behouden om diverse vormen 
van binding tussen confessie en onderwijs 
uit te proberen en te ontwikkelen. Ook in 
een maatschappij, waarin de vertrouwde 
meer strikte koppeling op de tocht komt te 
staan. ldeeen voor dat beleid zijn ontwik
keld in het rapport van het Wetenschappe
lijk lnsitituut 'Ruimte voor kwaliteit'.'6 Ze 
hebben betrekking op geregionaliseerde 
of verticaal/nationaal georganiseerde soli-

28. Zie 2 
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dariteit en afwegingsverantwoordelijkheid 
in grotere groepen betrokkenen. Oat raakt 
planning, bekostiging, spreiding van het 
scholenbestand. De ideeen hebben ook 
betrekking op het verder terugtreden van 
de overheid aangaande het inhoudelijk re
gelen van het onderwijs. Zo worden in het 
rapport redenen aangedragen, waarom 
het niet gewenst of noodzakelijk is kern
doelen voor he\ basisonderwijs te formule
ren (iets wat in strijd is met het huidige re
geerakkoord I) en wordt er voor gepleit 
meer vrije ruimte- toenemend naarmate 
leerlingen ouder worden- in lessentabel 
en kerndoelen of examenprogramma's te 
creeren, zodat scholen meer ruimte krijgen 
om hun eigen identiteit en hun eigen keu
zen te maken en ook leerlingen en hun ou
ders meer ruimte krijgen om keuzen te rna
ken. De ideeen hebben ook betrekking op 
de structurering van het stelsel: wei een 
school voor basisvorming voor 12- tot 15-
jarigen, maar met grote ingebouwde diffe
rentiatie en via diverse aansluitingsmecha
nismen aansluitend op het onderwijs dat 
meer academisch of beroepsmatig gericht 
is. Allemaal ideeen en voorstellen die 
voortkomen uit de wens onderwijs meer te 
vermaatschappelijken en meer in handen 
te geven van de direct betrokkenen. 

Hoe sympathiek het CDA ook vanwege 
zijn eigen geschiedenis en vanwege zijn 
grondslag staat ten opzichte van confes
sioneel bijzonder onderwijs politieke 
maatregelen kunnen niet garanderen of 
bevorderen dat een bepaalde vorm van 
koppeling tussen confessie en onderwiJS, 
zoals we die nu kennen en ruim honderd 
1aar gekend hebben, blijft bestaan, als in 
de samenleving zelve die koppeling niet 
zo sterk meer word\ beleefd en waar
schijnlijk- zie de gegevens van De Hart
in de toekomst nog minder sterk zal wor
den beleefd. Zie ook de voorspelling van 
Dodde over het einde van de christen-hu
manistische traditie."' Het CDA dient er wei 
alert op te zijn, dat groepen christenen die 
onderwijs willen 'geven' (in de zin van aan
bieden via schoolstichting of instandhou-
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ding) aile ruimte krijgen om die grondwet
telijke rechten op te eisen en te realiseren 
op een haalbare manier; haalbaar in het 
kader van subsidieregelingen (school
grootte), inhoudelijke regelgeving (die niet 
mag knellen) en beleid inzake regionalise
ring, personeelsbeleid e.d. Maar die be
leidsaspecten komen niet aileen ten goe
de aan voorstanders va[l bepaalde vor
men van confessioneel bijzonder onder
wijs, maar ook aan andere groepen die 
bijzonder onderwijs wensen 'aan te bie
den'. Oat is dus nog geen CDA-beleid dat 
specifiek gericht is op de bevordering van 
confessioneel bijzonder onderwijs. 

Het is wei noodzakelijk algemeen be
leid. Ook om voor confessionele scholen 
de mogelijkheden te scheppen eigen ant
woorden (zie boven) op de ontkerkelijking 
te formuleren. In die zin is algemeen beleid 
van groot belang ook voor confessionele 
scholen: ruimte scheppen. Kan er meer 
gezegd worden over specifiek beleid in 
politieke zin? Naar mijn mening niet in be
langenbehartigende zin ten gunste van 
confessioneel onderwijs als zodanig. Wei 
vanuit een principieel punt, dat direct sa
menhangt met het mensbeeld, van waaruit 
he\ CDA politiek wil bedrijven. Opvoeding 
is niet een technische aangelegenheid, 
men sen zijn sociale en geestelijke wezens. 
Het eigene van mensen ligt in de ethisch 
gefundeerde relationaliteit. In opvoeding 
en onderwijs gaat het dus niet aileen maar 
om training, voorbereiding op economisch 
Ieven e.d. maar ook en vooral om het wek
ken van moreel Ieven, om vorming. Voor 
het CDA is het uitgangspunt voor die mo
rele keuzen en de vorming die daarop ge
richt is, gelegen in de evangelisch gefun
deerde waarden. Die fundering kan en 
mag niet door politiek beleid dwingend 
worden opgelegd aan groeperingen die 
bijzonder onderwijs op een andere grand
slag wensen te baseren. Maar het ontbre
ken van de morele en geestelijke dimensie 

29. NL Dodd e. De toekomst I!Jkt verleden I!Jd (inaugure
le rede). Rljksunivers1te1t Utrecht. 1986. 
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in onderwijs is een niet aanvaardbare re
ductie van het mensbeeld, waarvoor het 
CDA wil staan. De consequentie daarvan 
is dat het CDA nauwlettend moet toezien 
op en actief moet streven naar realisering 
van die morele en geestelijke dimensie in 
de scholen. Oat betekent: ruimte voor le
vensbeschouwelijke vorming in gods
dienstonderwijs maar ook in andere vak
ken. Oat betekent subsidiering van die vor
ming (godsdienstonderwijs); het betekent 
ook voldoende vrije ruimte in de voorge
schreven lessentabellen; voldoende mo
gelijkheid tot eigen interpretatie van exa
menprogramma's en kerndoelen. En het 
betekent ook, dat scholen die blijkens hun 
schoolwerkplan of blijkens de gelnspec
teerde praktijk deze morele en geestelijke 
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vorming in het geheel geen aandacht ge
ven - op welke grondslag dan ook- niet 
voldoen aan een centrale doelstelling, die 
voor aile Nederlandse scholen dient te gel
den. Controle op de realisering van deze 
doelstelling- niet op de manier waarop 
dat inhoudelijk word! ingevuldl- is van be
lang. En Ievens stimuleren van de zorg 
hiervoor in aile scholen subsidiering, on
derzoek, ontwikkelwerk, scholing en aile 
instrumenten die modern onderwijsbeleid 
kent. 
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Bu1tenland 

Interview met prof.dr. Adolf Hampel 

Religieuze 
achtergronden bij 
het nationaliteiten
vraagstuk 

Wie zijn begrip uitspreekt voor de situatie 
waarin Gorbatsjow verkeert, is mede ver~ 
antwoordelijk voor de gewelddaden die in 
dat kader kunnen volgen. De democratise~ 
ring is met geslaagd in Ianden met een or~ 
thodoxe achtergrond De erfenissen van 
Rome en van Byzantium spelen nag 
steeds een wezenlljke rol bij de achter~ 
grand van het nationaliteitenvraagstuk. 

Halverwege het werelddeel loop\ de 
scheidslijn tussen West~ en Oost~Europa. 
Tussen de wereld van het Latijnse en van 
het Oosterse christendom Soms vall die 
liJn samen met landsgrenzen. In enige ge~ 
vallen loop\ hiJ dwars door een staat, zoals 
in Joegoslavie. Oaar zijn orthodoxe deelre~ 
publieken zoals Servie, Macedonie, Mon~ 
tenegro. En er zijn volledig katholieke re~ 
publieken zoals Kroatie en Slowenie. De 
Sowjet Unie heeft dank zij de landwinst 
van het Stalin~Hitler Pact van 1939 en als 
resultaat van de besprekingen van Jalta 
en Potsdam na de Tweede Wereldoorlog 
aan haar Westgrens aanzienlijke gebieden 
erbij gekregen. Juist daar was het Westers 
christendom overwegend. Het vraagstuk 
van de onderlinge verhouding van volken 
in Midden~ en Oost~Europa is de afgelo~ 
pen maanden steeds nijpender geworden. 
Om de problematiek te gaan begrijpen is 
inzicht in de godsdienstige achtergrond 
van de betrokken mensen onontbeerlijk. 
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(foto Hans Hordljk) 

Oeze heeft namelijk ook een bepalende rol 
gespeeld bij de vorming van de verschil~ 
lende politieke culturen. 

De redactie van Christen Oemocratische 
Verkenningen spreekt daarom met prof. 
dr. Adolf Hampel, professor in de Oost~ 
europese kerkgeschiedenis aan de Uni~ 
versiteit van Giessen. Professor Hampel is 
half februari als gast van oud~redactielid 
dr. K.J. Hahn in Nederland Hij reist regel~ 
matig naar Oost~Europa, van Litouwen tot 
Georgie, kent de kerkelijke !eiders daar en 
was najaar 1990 op uitnodiging van me~ 
vrouw Kasimiera Prunskiene, toen nog mi~ 
nister~president, in Litouwen en de andere 
Baltische Ianden. Professor Hampel 'In de 
gebieden waar Westers christendom 
overweegt zijn de afgelopen jaren, in vrije 
of gedeeltelijk vrije verkiezingen, de com~ 
munistische partijen uit de mach\ verdre~ 
ven: Estland, Letland, Litouwen, Polen, 
Tsjecho~Siowakije, Hongarije, Kroatie en 
Slowenie. De Ianden daarentegen die hun 
godsdienst vanuit Byzantium ontvangen 
hebben is het tot dusverre niet gelukt met 
vrije verkiezingen de communisten te ont~ 
tronen. Oat geld\ voor de Russische Fede~ 
ratie, voor de Oekra'lne, Wit Rusland, Roe~ 
menie, Bulgarije, Servie en Montenegro.' 

Prof. dr Adolf Hampel is professor in de Oosteuropese 
kerkgeschieden1s aan de Un1versiteit van G1essen. 
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Hampel maakt hierbij geen onderscheid 
tussen de protestantse en de katholieke 
christenen. 'Deze komen in de tegenstel
ling waar het hierover gaat beide uit de La
tijnse sfeer. De protestantse en de katho
lieke Ianden kan men als gemeenschap
pelijkheid beschouwen in vergelijking met 
de Byzantijns-orthodoxen. Waar het de ge
loofsinhoud betreft liggen de orthodoxe 
kerken en de rooms-katholieke kerken el
kaar evenwel nabij. Daar zijn, zo kan men 
zeggen, geen kerkscheidende verschillen, 
met uitzondering dan van de erkenning 
van de positie van de Paus. Maar dit pro
bleem wordt door oecumenici meer gezien 
als kerk-organisatorische vraag dan als 
een vraag betreffende de inhoud van het 
geloof. Maar wanneer we bezien welke in
vloed de godsdienstige tradities hebben 
op de ontwikkeling van politiek en maat
schappij, dan blijkt er een aanzienlijk on
derscheid te zijn, dat tot in de tegenwoor
dige politieke ontwikkelingen doorwerkt. 
En dat betreft de verhouding tussen kerk 
en staat.' 

Kerk en staat 
In de verhoudingen tussen kerk en staat 
vallen ten eerste verschillen op in de ge
ografische nabijheid van beide polen. Val
gens professor Hampel lag in het Westen 
het kerkelijke centrum ver weg van de we
reldlijke centra van macht. Tussen Rome 
en de residentie van de Duitse keizer, of 
Parijs was een grate afstand. Terwijl daar
entegen de Byzantijnse hierarchie, in By
zantium en later in Moskou altijd direct in 
de nabijheid van de wereldlijke heersers 
zetelde. Mede daardoor hadden de laat
sten de kerk veel beter in de greep en kon
den zij haar voor hun politieke doeleinden 
inzetten. Ons is deze situatie in het Westen 
niet helemaal onbekend. De Franse konin
gen hebben bijvoorbeeld ook geprobeerd 
de Paus dichterbij te krijgen, naar Avig
non, waar deze zeventig jaar lang ver
bleef. Maar dat was een uitzonderingstoe
stand. Want vele persoonlijkheden uit de 
kerkelijke wereld drongen erop aan dat de 

166 

Buitenland 

Paus naar Rome zou terugkeren om van
daaruit zijn functies uit te oefenen. Deze 
historische achtergronden zijn al in de vo
rige eeuw door Russische godsdienstfilo
sofen te berde gebracht. 

Ten tweede valt het professor Hampel 
op dat in het Westen dikwijls conflicten 
voorkwamen tussen kerkelijke en wereldlij
ke !eiders. Daardoor werd de kerk tegen 
wil en dank gedwongen zelfstandig te zijn. 
De bisschop van Rome was zelf verant
woordelijk voor de oplossing van aile vra
gen die op hem afkwamen, ook de onaan
gename. Hij werd niet beschermd door de 
wereldlijke overheid, maar moest zelf voor 
zijn eigen landsverdediging zorgen. Hij 
kreeg daardoor ook een veel grotere han
delingsruimte dan zijn Oosterse collega's. 
En hij verdedigde zijn zelfstandigheid te
genover de wereldlijke macht altijd fervent 
en soms heerszuchtig. Vanuit historisch 
oogpunt kwam dat de maatschappelijke 
differentiatie ten goede. Hampel noemt de 
maatschappijstructuur in het Oosten mo
nolitisch. En die in het Westen dank zij deze 
deling van geestelijke en wereldlijke macht 
dualistisch. Op basis daarvan is daar later 
een pluralistische maatschappijstructuur 
gegroeid. Hampel: 'Op grand hiervan durf 

Het pausdom is- zijns 
ondanks- een democratie 
bevorderende factor 

ik te beweren dat het pausdom een demo
cratie bevorderende factor is. lk wil daar 
meteen aan toevoegen dat het helemaal 
niet 's-Pausen bedoeling is geweest de 
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democratie te bevorderen. Maar aileen al 
de factor van zijn zelfstandigheid ten op
zichte van de wereldlijke macht heeft deze 
differentiatie van de samenleving tot stand 
gebracht. De Reformatie was een verdere 
stap op deze weg. Het is opmerkelijk dat 
een Reformatie of kerkscheuring in het 
Oosten niet is voorgekomen. Niet omdat er 
geen verschillen van mening waren, maar 
omdat opponerende kerkelijke krachten 
ten gevolge van de monolitische toestand 
van de samenleving zich nooit een legitie
me positie konden verwerven.' 

Er vonden in de Oosters-christelijke we
reid wei afscheidingen plaats, maar deze 
waren nauw verbonden met de groei en 
bewustwording van de verschillende val
ken. Oat waren etnisch bepaalde afschei
dingen. En de zo gevormde naties bleven 
ieder op zich weer monolitische samenle
vingen. De geloofsverschillen met de zo
genaamde oud-katholieken in de Oekra·i'
ne, die hun kerk onder het gezag van 
Rome plaatsten, kregen nooit enige legiti
miteit, omdat de structuur van de samenle
ving en de kerkelijke top dat totaal niet toe
liet. Zij moesten, als ze wilden voortbe
staan, ondergronds gaan. De Westelijke 
samenleving was veel meer gewend ge
raakt aan meningsverschillen en conflic
ten. Hier heeft zich de Reformatie tach, zij 
het na de nodige oorlogen, een vaste 
plaats verworven. Oat heeft tot een nog 
verdergaande differentiatie van de samen
leving bijgedragen. Aldus spreekt profes
sor Hampel van structurele verschillen tus
sen de samenlevingen van West en Oost, 
die door kerkelijke tradities bepaald zijn. 
Die werken door tot in de huidige tijd Want 
het monoliete karakter van de moderne sa
menleving is door de Russische Revolutie 
niet opgeheven, maar onder een andere 
noemer komen te staan. 

Professor Hampel: 'De symbiose van 
kerk en staat werd in Rusland een perver
sie, toen aan de top van de staat een 
athe'i'stische macht kwam. De athe'i'stische 
Bolsjewistische macht moest echter al snel 
vaststellen dat zij de kerk niet in een klap 
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liquideren en vernietigen kon. Want dat 
was wei haar doel, zo blijkt uit een gehei
me brief van Lenin. In deze brief stand: 
'Hoe meer geestelijken het ons lukt om 
neer te schieten, des te beter is het.' Deze 
geheime brief van Lenin is onlangs in de 
Sowjet Unie gepubliceerd, hetgeen voor 
geweldige opschudding zorgde, omdat 
de figuur van Lenin nog altijd met iets van 
heiligheid omgeven was. In dat opzicht 
was Stalin echter aileen maar de voortzet
ting van Lenin. Men verricht naar mijn me
ning maar half werk als men aileen uit is op 
de-stalinisering en meent dat men zich 
een de-leninisering kan besparen. 

'Lenin heeft, tegen zijn zin, moeten vast
stellen dat een kerk zich niet in een klap 
laat liquideren. Oat betekende dat hij het 
tsaristische kerkenregiment weer moest 
overnemen en de kerk ondergeschikt 
maakte aan het nieuwe regime. De vorm 
waarin dat gebeurde veranderde toen Sta
lin zich aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog gedwongen zag aile patriot
tische krachten te mobiliseren. Daarbij 
greep hij ook terug op de steun van de or
thodoxe kerk. De Sowjet-macht ging een 
overeenkomst aan met de Russisch-ortho
doxe kerk. Zij kreeg opnieuw enige ruimte 
voor eigen activiteiten. Zo werden een 
paar priesterseminaries heropgericht, een 
geestelijke academie in Zagorsk, en een in 
Leningrad, en een kerkelijk tijdschrift. Oat 
waren de minimale vereisten voor het 
voortbestaan van het kerkelijke Ieven, die 
als 'oorlogsconsessies' door Stalin aan de 
kerk verleend werden. Na de oorlog ble
ven deze behouden tot Chroestjow in het 
kader van de de-stalinisering ook de 'illegi
tieme privileges', die Stalin aan de kerk ge
geven had, veroordeelde en weer afschaf
te. De overigens zo met liberale opvattin
gen verbonden Chroestjow speelde op het 
terrein van kerkpolitiek eigenlijk een re
pressieve rol. Tijdens zijn regeringstijd 
werd het institutionele kerkelijke bestand 
gehalveerd. Bij zijn machtsovername wa
ren er ongeveer 15.000 kerken in functie, 
bij zijn aftreden waren er nog maar 8.000. 
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Bij zijn aantreden waren er acht priester
opleidingen, aan het einde waren er nog 
maar drie. Eenzelfde verhaal gaat op voor 
het aantal kloosters. Brezjnew zette dit be
leid min of meer voort, hetgeen leidde tot 
verdere verliezen voor de kerk. De enige 
keer ten goede onder Brezjnew was dater 
geen stormachtige repressie meer was, 
maar deze werd wei op een spaarvlamme
tje warm gehouden.' 

De echte ommekeer kwam, volgens pro
fessor Hampel door de glasnost en pere
stroika van Gorbatsjow. De oorzaak daar
van was overigens ook niet de overtuiging 
van Gorbatsjow dat er gewetensvrijheid of 
godsdienstvrijheid zou moeten zijn, zoals 
die in het Westen gegarandeerd worden. 
De drijfveer voor hem was het inzicht dater 
in de economie niets in goede zin zou ver
anderen als de Sowjet Unie niet zou bre
ken met het oude systeem van leugens, 
onderdrukking van ieder initiatief. Gorbats
jow wil de cynische paradoxen van het 
Sowjet-systeem doorbreken. Hampel: 'Wij 
hebben in de Sowjet Unie geen werkloos
heid, maar niemand doet iets ... Niemand 
doet iets, maar aan het plan wordt meer 
dan voldaan ... Aan het plan wordt meer 
dan voldaan, maar er is niets te koop ... Er 
is niets te koop, maar men kan alles wei er
gens vandaan halen op de zwarte markt . 
Men kan alles wei ergens vandaan halen, 
maar de mensen zijn ontevreden . . De 
mensen zijn ontevreden, maar niemand 
protesteert ... Glasnost began uit econo
mische overwegingen. Maar het is geble
ken dat het veel eenvoudiger is een paar 
beperkingen op te heffen dan de winkel
schappen vol te krijgen. Oat wil zeggen 
dat glasnost juist op dit gebied de grootste 
vooruitgang heeft geboekt, waar het niet 
Gorbatsjows bedoeling was: op geestelijk 
en intellectueel gebied, op het terrein van 
de publieke uitingsmogelijkheden. En met 
name op religieus gebied is een grate vrij
heid tot stand gekomen.' 

Kerk en natie 
Een van de kenmerken van de wereld van 
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de orthodoxie is de hechte binding van de 
kerk aan de natie. Oat is een belangrijke 
factor in het nationaliteitenvraagstuk in 
Europa. De natie wil een eigen kerk heb
ben die onafhankelijk, in de orthodoxe ter
minologie 'autocefaal' is. Oat wil zeggen 
met een eigen hoofd. En die buiten haar 
grenzen aileen maar een ere-voorzitter er
kent in de patriarch van Constantinopel. 
Dit verschijnsel heeft zich voorgedaan bij 
de Oostslavische volken en bij de volken 
op de Balkan. De verbinding met het volk 
gaat, aldus professor Hampel, terug naar 
de oorsprong van de orthodoxe kerk zij 
was van begin af aan erop uit enerzijds 
haar vorsten en later tsaren tot de strijd te
gen de vijanden van buiten aan te moedi
gen. Maar aan de andere kant beoogde zij 
onder aile omstandigheden een burger
oorlog, een strijd tussen delen van het volk 
onderling, te vermijden. Er is in de ortho
doxe traditie dus een sterke inzet voor har
monie naar binnen en een grate bereid
heid tot afweer naar bu1ten. De symboli
sche figuren voor deze verhouding zijn 
twee heilige vorsten Boris en Gleb, die 
door hun machtsbeluste broer vermoord 
werden en zich ook lieten vermoorden om 
een burgeroorlog te vermijden. Zij worden 
als de heilige verdragers van leed geeerd. 
Deze houding is tot in de recente geschie
denis waar te nemen: de Russisch-ortho
doxe kerk heeft met grate overtuiging en 
grate inzet aile krachten verzameld om de 
vreemde dictator Hitler af te houden. Maar 
zij heeft nauwelijks iets ondernomen om te
gen de eigen dictator een oppositie of om 
tenminste een kristallisatiepunt van oppo
sitie te vormen. Deze verhouding Hitler
Stalin-Russisch-orthodoxe kerk is een af
spiegeling van het traditionele harmonie
streven naar binnen en afweer naar buiten. 
Oat maakt het begrijpelijk waarom de Rus
sisch-orthodoxe kerk in de Tweede We
reldoorlog een pantserbrigade uitrustte en 
tegelijk onderdanige hymnes op Stalin 
zong. 

Professor Hampel merkt op dat er in de 
Sowjet Unie nog een tweede eeuwenoude 
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autocefale kerk is, namelijk de Georgisch
orthodoxe kerk in de Kaukasus. Naar de 
inhoud van het geloof is zij identiek aan de 
Russisch-orthodoxe kerk, maar zij heeft 
een volledig zelfstandige structuur. Zij 
heeft een eigen patriarch, die kerkrechte
lijk volledig onafhankelijk is. 

Oekra"ine 
Maar ook binnen het bereik van de Rus
sisch-orthodoxe kerk is onder de Wit-Rus
sen en de Oekra·lners de afgelopen jaren 
een verandering vast te stellen, die sa
menloopt met het nationale ontwaken van 
deze volken. Professor Hampel: 'In het jaar 
988 zijn de Oost-Siaven overgegaan tot 
het christendom. Men kan de vergelijking 
maken met de vroegere Germanen, waar 
in de loop der eeuwen verschillende vol
ken uit zijn gegroeid. Zo is dat ook bij de 
Oost-Siaven gebeurd, waar zich Russen, 
Oekra·lners en Wit-Russen uit hebben ge
vormd. De Russen beschouwen zichzelf 
echter als het volk met de oudste rechten. 
De Oekra·lners en de Wit-Russen hadden 
daardoor geen eigen kerkelijke hierarchie 
en konden n1et hun eigen autocefale Oek
ralense en Wit-Russische kerken ontwikke
len. De hierarchie die haar zetel in Moskou 
en later in Petersburg had, legde haar or
ganisatie op aan aile drie de volken. Men 
moet dus voorzichtig zijn. Men kan niet ai
leen van een duizendjarig Russisch chris
tendom spreken daarmee zou aan de 
Oekra1ners en de Wit-Russen onrecht wor
den gedaan. 

'Tot twee jaar geleden heette de kerk in 
de Oekralne kortweg Russisch-orthodoxe 
kerk. ZiJ bleef in vergelijking met de struc
turen van de staat het Oekra·lense volk nog 
wat schuldig. In de staat is er immers, in ie
der geval in naam, een Oekra·lense Socia
listische Sowjetrepubliek, met de daar bij 
horende ministeries en instellingen. Er was 
ook een Oekra·lense Communistische Par
tij. Maar ook op kerkelijk gebied was er 
niets eigens. Oat werd door nationaal-be
wuste Oekra·leners altijd als een onrecht 
ervaren. S1nds ruim een jaar geleden is 
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daaraan door de Moskouse patriarch te
gemoetgekomen. De door hem geregeer
de orthodoxe kerk heet in de Oekra·lne 
voortaan Oekra·lense orthodoxe kerk. Het 
is een naamsverandering, die onder druk 
van het ontwaakte nationale bewustzijn in
gevoerd is. Oat kon evenwel niet verhinde
ren dat intussen de orthodoxe kerk het af
gelopen jaar nog verder gespleten is. Na
melijk in de heropgerichte Oekra·lense ka
tholieke kerk, die ook Geunieerde kerk 
genoemd wordt (geunieerd met Rome), en 
ten derde in de Oekra·lense autocefale or
thodoxe kerk. Die onder de leuze "Ohne 
Moskou, ohne Rom, bauen wir die Ukraini
sche Dam" noch van Moskou noch van 
Rome wil afhangen.' 

Hampel 'lk heb met de oprichter van 
deze autocefale kerk gesproken. Hij komt 
uit een Oekra·lense katholieke familie, maar 
hij zegt dat hij er geen vertrouwen in heeft 
dat Rome op lange termijn de eigen tradi
ties van het Oostelijke christendom zonder 
inperkingen zal dulden. Hij wijst vooral op 
de gehuwde priesters. Voor de oorlog zou 
er al een zekere druk vanuit Rome zijn uit
geoefend, die afschaffing beoogde van de 
mogelijkheid van getrouwde priesters. En 
nu al na een jaar vrijheid zou opnieuw ge
sproken worden van een aanwijzing uit 
Rome, dat het ideaal van het celibaat niet 
op de achtergrond moet raken. De Oek
ra·lense autocefale kerk zegt echter wei dat 
zij de band met Rome niet volledig zou wil
len loslaten, wanneer zij zeker zou kunnen 
zijn dat Rome haar zelfstandigheid zou res
pecteren. Dan zou zij er volledig mee ak
koord zijn dat de Paus enige leidinggeven
de en representatieve functies over haar 
zou uitoefenen.' 

In het sterk naar voren gekomen streven 
naar bevrijding van het Sowjet-juk in deaf
zonderlijke Unierepublieken van de USSR 
neemt de Oekra·lne een vooraanstaande 
rol in. De Oekra·lne is voor de economie 
van de Sowjet Unie van levensbelang. De 
wil tot afscheiding van de USSR is er in de 
deelrepubliek echter niet minder sterk om. 
Ontwikkelingen op kerkelijk gebied lopen 
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hieraan parallel. Professor Hampel ver
deelt de Oekra·ine in kerkelijk opzicht in 
tweeen: in West-Oekra·ine, het gebied dat 
vroeger bij de Oostenrijkse monarchie ge
hoord had, en in Oost-Oekra·ine Van het 
Westelijke deel, waar Lviv de hoofdstad is, 
zijn schattingen te maken over de aan
hang van de verschillende kerken. De 
Oekra·lense katholieke kerk heeft 60 tot 
70% van de gelovigen van de Russisch-or
thodoxe kerk overgenomen. De autocefale 
Oekra·iense kerk heeft er 20 tot 30% van 
hen. Van de Russisch-orthodoxe kerk is 
blijkbaar maar 10 tot 15% van de aanhang 
overgebleven. Maar dat geldt aileen voor 
West-Oekra·ine. Voor de gehele Oekra·ine 
zijn nog geen procentuele schattingen te 
maken. Hoe sterk de autocefale Oekra·len
se kerk in de Oost-Oekra·lne is, is daarom 
moeilijk vast te stellen. De Oekralense ka
tholieke kerk is in het Oostelijke deel maar 
met enkele parochies aanwezig, bis
schopszetels zijn er aileen in West. In ieder 
geval is binnen een jaar het kerkelijk beeld 
van West-Oekra·lne totaal veranderd. Twee 
jaar geleden waren er aileen nog maar de 
Russisch-orthodoxe kerk en de ongeveer 
100 parochies van de rooms-katholieke 
Latijnse rite. Professor Hampel vertelt hoe 
de Oekra·iense autoriteiten een voorkeur 
hebben voor de met het nationale bewust
zijn verbonden ontwikkelingen in de kerk. 
Hampel: 'De autocefale Oekra1ense kerk 
heeft zich meteen een patriarch gekozen, 
patriarch Mstislaw Skribnik, die jaren in 
Philadelphia in de Verenigde Staten heeft 
gewoond. Hij is vorig jaar op 20 oktober te
ruggekomen. Hij is door de Oekra1ense 
autoriteiten in de hoofdstad Kyjiv met grote 
egards ontvangen. De patriarch van Mos
kou echter, die enige weken later naar Ky
jiv kwam, kreeg bij lange na niet zo'n ont
vangst en cooperatie van de lokale autori
teiten. De autocefale kerk zal echter wei 
aanzienlijke moeilijkheden ondervinden 
om in de familie van orthodoxe kerken als 
legitiem opgenomen te worden. Er is het 
voorbeeld van de Macedonisch-orthodoxe 
kerk, die zich dertig jaar geleden van de 
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Servisch-orthodoxe kerk heeft afgeschei
den. Oat voorbeeld toont dat de ortho
doxie zeer terughoudend is tegenover zul
ke afscheidingen, wanneer die tegen de 
wil van de moederkerk plaatsvinden. De 
Macedonisch-orthodoxe kerk wordt door 
de familie van orthodoxe kerken nog niet 
geaccepteerd. Het hoofd van deze kerk 
noemt zich nog niet patriarch, maar aarts
bisschop. Van de Serven heeft hij weinig te 
verwachten, omdat zijn kerk zich van hen 
heeft afgescheiden. Maar ook de Roeme
nen of de Grieken Iaten het afweten. Hij 
probeert daarom tenminste goede betrek
kingen op te bouwen met het Vaticaan.' 

Godsdienstvrijheid 
De ruimte die de kerken in de Sowjet Unie 
nu krijgen om zich naar eigen inzicht te or
ganiseren is een van de vruchten van het 
beleid van Gorbatsjow. Professor Hampel 
kan niet anders dan erkennen dat de ker
ken en vooral de Russisch-orthodoxe kerk 
met haar zetel in Moskou er met glasnost 
en perestroika aanzienlijk op vooruit zijn 
gegaan. Er zijn vele en met name zeer ge
voelige beperkingen voor het kerkelijk Ie
ven weggevallen. De afzonderlijke ortho
doxe diocesen kunnen zich weer naar ei
gen kracht ontplooien en nieuwe instellin
gen oprichten, zoals kloosters. Er zijn tal 
van nieuwe publikaties verschenen, die in
tussen ook het volk bereiken. Het al be
staande tijdschrift van het patriarchaat van 
Moskou was meer een ambtelijk blad, 
waarin benoemingen, sterfgevallen uit de 
hierarchie en redes van de patriarch ston
den afgedrukt. Maar verder hadden ze 
voor de geloofsuitbreiding geen beteke
nis. Oat is intussen veranderd. Die kerk 
kan nu naar eigen inzicht en vermogen met 
eigen uitgaven aan de open bare discussie 
deelnemen. Oat is nog zeer onontwikkeld, 
maar principieel is de mogelijkheid ge
schapen. Die nieuwe mogelijkheden zijn er 
ook voor de oprichting van priestersemina
ries, die bitter noodzakelijk zijn wanneer 
we bedenken, dater aan het begin van de 
glasnost nog maar drie priesterseminaries 
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Buitenland 

over waren, in Leningrad, Zagorsk en 
Odessa. Dus kerkelijke centra als Kiew en 
Minsk of het hele Aziatische gedeelte van 
de Sowjet Unie zaten opleidingsmogelijk
heden voor de geestelijkheid. Op dit ge
bied is dus een grate vooruitgang vast te 
stellen. 

Er is intussen ook een nieuwe patriarch 
gekozen. Oat komt ook ten goede aan de 
initiatieven uit de kerk. Patriarch Alexej 
was metropoliet in Leningrad en is afkom
stig uit Estland. De politieke en maat
schappelijke positie van de Russisch-or
thodoxe kerk is echter niet eenvoudig. Met 
de vrijheid komen ook verschillende stro
mingen naar boven in de kerk. Daar zijn 
ten eerste de geestelijken die ook onder 
de vroegere omstandigheden de voorhan
den kerkelijke ambtsdragers vormden. 
Daartegenover staan vervolgens dissiden
ten die voor een afrekening met het verle
den op kerkelijk gebied zijn. Zij zeggen dat 
de kerk niet eenvoudig van de lofzangen 
op Stalin tot een normaal Ieven kan over
gaan zonder schuldbekentenis, of zonder 
tenminste de baians te hebben opge
maakt van hoe men zich heeft gedragen 
en hoe men zich had moeten gedragen en 
hoe het moet verdergaan. Er is dus een 
behoorlijke spanning tussen de oude offi
ciele ambtsdragers en de uit de kring van 
dissidenten stammende gelovigen, onder 
wie ook priesters, waar te nemen. De Rus
sisch-orthodoxe kerk speelt ook een - zo
als we hebben gezien traditionele- rol bij 
de opleving van het Russisch nationalis
me. De extreem-nationalistische beweging 
Pamjat heeft bijvoorbeeld ook aanhangers 
in de Russisch-orthodoxe kerk, hetgeen 
ook een herleving van het anti-semitisme 
de kerk inbracht. Belangrijke kringen in de 
kerk steunen ook het Russisch-imperiale 
streven van Gorbatsjow om het Rijk bijeen 
te houden. Zo was patriarch Alexej een 
van de ondertekenaars van een open brief 
waarin steun werd betuigd aan de Sowjet
president in zijn beleid ten aanzien van de 
Baltische Ianden. 

Christen Democrat1sche Verkenn1ngen 4/91 

Onafhankelijkheid 
Het gewelddadige optreden tegen het 
streven naar onafhankelijkheid van de Bal
tische republieken laat zien hoe de verwor
venheden van glasnost en perestroika on
der druk zijn komen te staan. De vrijheid 
van de kerk lijkt er vooralsnog niet door te 
zijn aangetast. Professor Hampel waar
schuwt nogmaals niet te denken dat de 
nieuwe vrijheden in de Sowjet Unie zijn 
voortgekomen uit een principieel demo
cratische gezindheid van Gorbatsjow. 
Hampel: 'Vaclav Havel heeft mij verteld dat 
de ideeen van glasnost en perestroika zijn 
ontstaan tijdens een wandeling die Gor
batsjow en Sjewardnadze, tot voor kort mi
nister van Buitenlandse Zaken van de 
Sowjet Unie, hebben gemaakt aan het 
strand van de Zwarte Zee. De ideeen kwa
men voort uit de overtuiging dat vrije ui
tingsmogelijkheden noodzakelijk waren 
om het verstarde economische en bureau
cratische systeem van de Sowjet Unie te 
doorbreken. Vooral Edouard Sjewardnad
ze moet daarvan de grate inspirator en sti
mulator zijn geweest. Het feit dat hij de
cember verleden jaar heeft gemeend te 
moeten aftreden is wat dat betreft een te
ken aan de wand. Oat is het duidelijkste 
bewijs dat er stappen terug worden ge
daan. 'Het grootste ideaal van Gorbatsjow 
is vooral het aan de macht blijven van Gor
batsjow zelf. Daarin heeft hij zich in het ver
leden een meester getoond. In de eerste 
vijf jaren van zijn leiderschap heeft hij zich 
de steun kunnen verzekeren van een rech
terpilaar van Ieger, KGB, orthodoxe com
munisten en Russische nationalisten, en 
van de linkerzuil van democraten, voor
standers van grotere vrijheid voor de deel
republieken, voorstanders van een vrije 
markteconomie. De laatste tijd zien we 
echter dat de vooruitstrevende democra
ten zich niet meer in hem erkennen, dat 
hun kritiek op hem is toegenomen. Voor 
Gorbatsjow is aileen de steun van de rech
terzuil, en dan met name het Ieger, de KGB 
en de communisten overgebleven. Oat is 
aan zijn beleid nu dan ook te merken. lk 
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heb van mevrouw Prunskiene gehoord dat 
zij in het weekend waarop het Rode Leger 
ingreep in Litouwen Gorbatsjow om uitleg 
heeft gevraagd van het militaire optreden. 
Het antwoord van de Sowjet-president was 
toen: Oat moet u aan de minister van De
fensie vragenl Met andere woorden: Gor
batsjow heeft het Ieger niet meer onder zijn 
controle.' 

Gorbatsjow heeft het Ieger 
niet meer onder zijn 
controle 

Professor Hampel staat dan ook zonder 
meer achter het streven van de Baltische 
republieken naar onafhankelijkheid. 'Men 
moet het nationalisme als agressieve fac
tor niet verwarren met de strijd van een 
volk om te overleven. Het streven om het 
Sowjet-, lees: Russische, imperium bijeen 
te houden werkt uit als onderdrukkend na
tionalisme. De kleine Baltische republie
ken voeren niets meer of minder dan een 
strijd op Ieven en dood voor het voortbe
staan van hun taal, hun cultuur. Het schrij
nendst is Letland er aan toe. Toen het nog 
zelfstandig was, voor de Tweede Wereld
oorlog, waren de Letten in hun land nog in 
de overgrote meerderheid. Nu maken zij 
nog krap de helft van het totaal aantal bur
gers in hun eigen land uit. Duizenden Let
ten zijn omgekomen, gedeporteerd of ge
vlucht naar het Westen als gevolg van de 
aansluiting bij de Sowjet Unie. De laatste 
heeft vervolgens een bewust beleid van 
Russificatie gevoerd, door onderdrukking 
van de Letse taal en cultuur en door groot-
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scheepse immigratie van Russische arbei
ders. De Letten zijn bang dat hun eigen
heid als volk na nog eens vijftig jaar Sow
jet-bezetting aileen nog maar in de ge
schiedenisboekjes zal staan. 

'En of er nu een nieuwe periode van on
derdrukking komt of niet, Estland, Letland 
en Litouwen zijn vast besloten vast te hou
den aan het doel van onafhankelijkheid. 
Het referendum dat de Litouwse regering 
half februari heeft gehouden toonde aan 
dat 90% van de bevolking voor onafhanke
lijkheid was. Ook de Letten en de Esten 
hebben moed geput uit deze uitslag. Zij 
zijn gesterkt in hun streven.'' 

Het staat voor professor Hampel dan 
ook als een paal boven water dat de Balti
sche republieken er baat bij hebben als 
het Westen de onafhankelijkheid van bij
voorbeeld Litouwen zou erkennen. Zoals 
IJsland inmiddels al gedaan heeft. Hampel 
vertelt dat hij een beraad heeft bijgewoond 
tussen Kasimiera Prunskiene en Vaclav 
Havel over de vraag of Tsjecho-Siowakije 
Litouwen zou moeten erkennen. Havel is 
bereid dat te doen, als dat samen met in 
ieder geval Polen en Hongarije gebeurt. 
De recent verkregen vrijheid van Tsjecho
Siowakije is nog iets te leer om als enige 
op te treden. Maar Hampel vindt wei dat 
het zeer belangrijk zou zijn als een Westers 
land als Nederland de onafhankelijkheid 
van Litouwen zou erkennen. Hampel: 'De 
erkenning van de onafhankelijkheid en het 
uitwisselen van ambassadeurs is meer 
dan pure symboliek. ledere slap die het 
buitenland zet om het onafhankelijkheids
proces van de Baltische Ianden te steunen 
maakt hard ingrijpen van het Kremlin moei
lijker. Onder Breznjew waren de dissiden
ten ook gebaat bij openlijke steun van het 
Westen. Bovendien: Militair ingrijpen in en 
isoleren van die Ianden wordt bemoeilijkt 

1 Op dr1e maart jongstleden organ1seerden ook de rege
r1ngen van Estland en Letland referenda over de wen
selljkheid van onafhankeiiJkheld. In Estland stemde 
78% van de kiezers voor afscheiding van de Sow1et 
Un1e, 1n Letland 77%. (Red.) 
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als daar Westerse diplomatieke vertegen
woordigers zitten. 

'Wat opvalt is dat Ouitsland in deze hele 
discussie zo stil is. Die houding is te begrij
pen, omdat de Bondsrepubliek wil wach
ten tot de Opperste Sowjet het zogenaam
de Twee-plus-vier verdrag heeft bekrach
tigd. Oat is immers de bevestiging van de 
Duitse eenheid. Maar zodra dat achter de 
rug is mag van Duitsland een actieve 
steun verwacht worden aan de bevrijding 
van de Baltische Ianden. Duitsland heeft 
immers een belangrijke tweede verant
woordelijkheid als een van de vroegere 
partijen bij het Hitler-Stalin Pact, dat de in
lijving van de Baltische Ianden door de 
Sowjet Unie mogelijk maakte.' 

Medeverantwoordelijk 
Nu ziet het er niet naar uit dat het Westen, 
of Nederland zelf, stappen zal zetten, zo
als door professor Hampel geadviseerd. 
lntegendeel; Van den Broek, Poos en De 
Michelis, ministers van Buitenlandse Za-

ken van respectievelijk Nederland, Luxem
burg en ltalie, hebben het in hun hoeda
nigheid als EG-troi!<a bestaan om 'veel be
grip voor de ingewikkelde en moeilijke si
tuatie' van Gorbatsjow uit te spreken. 2 Zij 
waren half februari in Moskou in het kader 
van de verwikkelingen random de Arabi
sche Golf. De reactie van Hampel hierop is 
fel: 'De EG-ministers moeten zich realise
ren dat het tonen van begrip Gorbatsjow 
legitimiteit verleent om door te gaan met 
de militaire optie. Hij voelt zich daarin nu 
door het Westen gesteund. Ieder die van
uit zo'n positie begrip uit voor de situatie 
van Gorbatsjow is mede verantwoordelijk 
voor de gewelddaden die in dat kader kun
nen volgen.' 

Drs. Th.B.F.M. Brinkel 

2. Zie De Volkskrant. 18 februar1 1991 

Prof. Hampel1n gesprek met dr. R.J. Hahn en de redactiesecretaris 
(toto. Hans HordiJk) 
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Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Provincie en pluriformiteit 

De herontdekking van de provincie heeft 
sterk te maken met de onvervangbare rol 
van deze bestuurslaag op het gebied van 
de zorg voor het leefmilieu, inclusief het 
geestelijk leefklimaat Voor de christen-de
mocratie is er een bijzonder aspect ver
bonden aan die herontdekking en de nieu
we macht van de provincie. De provincie 
speelt een uiterst belangrijke rol, zo erva
ren we eigenlijk sinds kort, in de garantie of 
aan de andere kant ook wei de inperking, 
van de pluriformiteit in het onderwijs, de 
zorgsector, het welzijnsbeleid, zelfs het 
publieke klimaat IJkpunt is de vraag, of er 
ruimte blijft voor bijzonder onderwijs, voor 
identiteitsgebonden ziekenhuizen, bejaar
denoorden, verzorgingstehuizen, ruimte 
ook voor op levensbeschouwelijke grand
slag gestoelde organisaties, ook in het vor
mingswerk, het jeugdwerk, de emancipa
tiebeweging. Te denken valt uiteraard op 
de eerste plaats aan een onderwijs- en 
scholingsbeleid, veelvormig, bereikbaar, 
hoogwaardig. Het gaat om mogelijkheden 
van her- en bijscholing, van education 
permanente, van voldoende aandacht 
voor die scholings- en cursusfaciliteiten, 
die niet direct een economische duiding 
hebben. Het gaat om een provinciaal wel
zijnsbeleid, maar het gaat ook om een ge
concentreerde aandacht voor dat snel in 
belang winnend fenomeen van de provin
ciale omroepen. Het CDA-modelprogram 
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voor de provincie heeft terecht gewezen 
op het belang van een regime, waarin on
afhankelijkheid, pluriformiteit (en zou ik wit
len zeggen de nadrukkelijke ondersteu
ning van lokale en maatschappelijke acti
viteiten, inclusief die van de kerken) is ver
ankerd. Als de mogelijkheden van de 
omroepen echter een verdere aanslag 
zouden betekenen op de regionale pers is 
er per saldo nog weinig winst Binnen de 
beperkte mogelijkheden van de provincie 
is hier zorgvuldigheid geboden. 

De discussie over pluriformiteit en de 
plaats van de levensbeschouwelijk ge'ln
spireerde organisaties en instellingen heeft 
zich tot op heden vooral afgespeeld op na
tionaal en soms lokaal niveau. De 
demografische ontwikkelingen, de schaal
vergroting, de behoefte aan kwaliteitsver
betering leiden echter tot samenvoegin
gen, concentraties en soms grote nieuwe 
instellingen. Modernisering en bezuinigin
gen leiden tot sluiting van sommige be
staande. Met andere woorden: we staan 
midden in een proces van herverkaveling 
in de onderwijssector, de zorgsector en de 
welzijnssector. In die wellicht in de toe
komst in vele gebieden dramatische vor
men aannemende herverkaveling speelt 
de provincie dikwijls een centrale rol. Niet 
zelden worden daarbij enkele uitgangs
punten gehanteerd, die voor de bijzondere 
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instellingen zeer nadelig zijn en het pluri
forme aanbod uithollen. 

Op de eerste plaats wordt het argument 
gehanteerd, dat de secularisering automa
tisch tot reductie van het aanbod zou moe
ten leiden, dat op basis van levensbe
schouwelijke identiteit nu aanwezig is. 
Daarbij word! voorbij gegaan aan het ge
geven, dat vele burgers voor een aantal 
voorzieningen helemaal geen voorkeur 
hebben voor het neutrale, ook al zijn zij zelf 
niet meer actief kerkelijk participerend. De 
jaren zeventig hebben velen, met name 
ten aanzien van het onderwijs, doen besef
fen dater niet zo iets is als neutraliteit in de 
zin van algemeenheid. De keuze voor neu
traliteit is 66k een keuze voor een bepaal
de identiteit. Het is daarom ook niet ver
wonderlijk, dat in het onderwijs vele ou
ders, ondanks eigen secularisatie, loch 
kiezen voor christelijke instellingen Daar
bij word! nog al eens het kwaliteitsargu
ment gehanteerd. Oat is volstrekt legitiem 
wij mogen er van uitgaan, dat de kwaliteit 
van bijzondere scholen of instellingen, ook 
alles te maken heeft met het mensbeeld, 
dat bij dat onderwijs of die zorg uitgangs
punt is. Tevens is het engagement van vrij
willige bestuurders, de controle van ach
terbannen, het gedragen worden van in
stellingen door velen ook, iets dat tot dui
delijke kwaliteitsverhoging en bewaking 
kan bijdragen. 

Kleurverschieten 
Het hier gehanteerde argument hang! sa
men met de stelling, die vooral bij fusies 
nogal eens tot kleurverschieten van instel
lingen leidt. Als er loch schaalvergroting 
aan de orde is, dan zouden de bijzondere 
instellingen maar met algemene instellin
gen moeten fuseren en de kleur van de 
laatste moeten overnemen. Zo worden im
mers meer mensen bereikt. Hier gaat men 
ook nog uit van een andere veronderstel
ling, namelijk dat de bijzondere instellin
gen er eigenlijk uitsluitend zijn voor de 
mensen van de eigen kleur. Maar in het 
denken van kerken en maatschappelijke 
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organisaties is, niet zelden ook duidelijk 
theologisch onderbouwd, al lang de lijn 
ontwikkeld, dat de onderwijs-, de zorg-, de 
welzijnsvoorzieningen er niet aileen en er 
soms zelfs niet op de eerste plaats zijn 
voor de eigen kring, maar dat men een 
taak en een opdracht heeft voor de gehele 
gemeenschap. 

Er is meer aan de hand: Er begin! ook bij 
velen het besef door te dringen, dat de ka
ders van onafhankelijke waardenover
dracht in onze cultuur belangrijker dan ooit 
zijn, nu de dwangmatigheid van een soort 
waardenoverdracht, die van de commer
ciele en consumentistische, velen beang
stigt, en men zich realiseert, dat hier net 
het ziekmakende en het onvrije van onze 
samenleving gezocht moet worden. Er is 
uiteraard ook nog een andere zaak aan de 
orde: provinciebestuurders doen er goed 
aan een gezond wantrouwen te ontwikke
lingen tegen de schaalmythe. Zo dikwijls 
worden de voordelen van een vergrote 
schaal vergeleken met de nadelen van 
kleine instellingen en voorzieningen, maar 
doordat vergeten word! de andere kant 
van de balans te vermelden, de nadelen 
van de grote schaal en de voordelen van 
de kleine, word! eigenlijk nooit de echte 
balans opgemaakt. 

Automatismen stoppen 
Christen-democratische provinciale be
stuurders staan in de komende jaren voor 
een bijzondere agenda in de samenwer
king met en de bescherming van instellin
gen met een levensbeschouwelijke identi
teit. 

Op de allereerste plaats ten aanzien van 
het onderwijs. Er worden in de christelijke 
onderwijswereld alternatieven ontwikkeld 
op de samenvoegings- en concentratie
plannen, waardoor de nabijheid van de 
lesplaats, de pluriformiteit en de kwaliteit 
loch verenigbaar lijken. Als velen in onze 
samenleving, participerende christenen of 
niet, het belangrijk vinden, dat de over
dracht van de normen en waarden die be
palend zijn geweest voor onze cultuur blijft 
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plaatsvinden en dat een nieuwe generatie 
tenminste een kans krijgt om kennis te rna
ken met de basisnoties van het christen
dom, dan moet er een duidelijke inspan
ning geleverd worden om in de herverka
veling van de onderwijsvoorzieningen ons 
grondwettelijk uitgangspunt terzake recht 
te blijven doen. Het is in dit verband dan 
ook volstrekt onjuist om bij het bijzondere 
onderwijs hogere en zwaardere normen 
aan te leggen dan bij het openbare. 

Ook het openbaar 
onderwijs hoort waarden 
en normen die bepalend 
zijn voor onze cultuur over 
te dragen 

Op de tweede plaats zullen er op provin
ciaal niveau grote beslissingen moeten 
worden genomen ten aanzien van de zorg
sector: gezondheidszorg en bejaarden
zorg, gehandicaptenzorg Het is een sec
tor, die wat levensbeschouwelijke kleur 
betreft, nogal onder druk is komen te 
staan. 

Het gaat erom de automatismen tot neu
tralisering en veralgemenisering te stop
pen. Oat is al heel duidelijk in het geval van 
de zorg die betrekking heeft op de diepste 
roerselen van de mens, in de geestelijke 
gezondheidszorg. Pluriformiteit speelt ui
teraard ook een belangrijke rol, als het 
erom gaat nog de mogelijkheid te hebben 
om in de gezondheidszorg bepaalde 
waarden ten aanzien van het beginnende 
en eindigende, en het onvolwaardige Ie
ven, te behouden. Maar het mag gezegd 
worden, dat steer en zorgvuldigheid in 
onze zorginstellingen ook iets te maken 
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hebben met het mensbeeld en daarmee 
met identiteit. Wij willen onze oudere men
sen toch de kans geven om in de steer van 
hun hele Ieven, of niet zelden in een herstel 
van de zijnsbeleving van hun jonge jaren, 
hun laatste levensfase door te maken. 

En daar waar de veralgemenisering zich 
heeft doorgezet, niet zelden als een duide
lijk secularisatie- en afwijzingsprogram, 
moeten wij zorg blijven dragen, dat dege
nen die op die voorzieningen zijn aange
wezen, toch de kans krijgen ook geestelijk 
de verzorging te krijgen en de kans tot par
ticipatie in de eredienst, waarop zij dikwijls 
juist op de kernmomenten van het bestaan 
zo'n behoefte hebben. Bij de planning op 
provinciaal niveau, bij de uitleg van de ge
zondheidsregio's, bij de stichting van mul
tifunctionele eenheden mag en moet iden
titeit als planningscriterium een rol spelen. 

Een volgend programmapunt betreft de 
regionale omroepen. De steeds belangrij
kere functie die zij hebben als vertolker 
van wat er aan de basis in de provincie 
gebeurt en leeft, houdt tevens in, dat zij 
duidelijk verwijzen naar activiteiten op ker
kelijk vlak en van identiteitsgebonden or
ganisaties. In vele streken heeft de indivi
dualisering het gewonnen van de seculari
sering en zijn de kerken en christelijke or
ganisaties relatief nog de kweekplaatsen 
en reservoirs van vrijwilligheid en maat
schappelijke zorg. Hier past ruimte voor 
een evenwaardige en creatieve aan
dachtsverlening, en een verzet tegen de 
bewuste of onbewuste marginalisering van 
het levensbeschouwelijke nieuws of activi
teiten. 

In dezelfde steer ligt het beleid ten aan
zien van subsidiering van maatschappelij
ke initiatieven op het terrein van de cultuur, 
bewustwording van Derde Wereld- en mi
lieuproblemen, manifestaties, informele 
vorming en dergelijke. Ook hier een beleid 
van gelijkwaardigheid, zowel wat de orga
nisatie betreft, als het te subsidieren initia
tief en geen druk tot veralgemenisering 
met de gouden koorde. 

Zelfs in het monumentenbeleid en in het 
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kader van de ruimtelijke ordening komt de 
relatie met kerkelijke en levensbeschou
welijke instituten aan de orde. Soms gaat 
het bij de bemoeienis van de provincie met 
gemeentelijke planning om ruimte voor ge
bouwen voor de eredienst; dikwijls ook zal 
het gaan om behoud en restauratie van 
gebouwen- niet aileen kerken- die vanuit 
bouwkundige overwegingen, maar ook op 
religieus-historische gronden bewaard 
dienen te blijven. Terecht onthulde enkele 
jaren geleden de Brabantse Commissaris 
van de Koningin in de gemeente Nuenen 
een monument, dat opgedragen was aan 
de religieuzen, 'omdat zij- naar de titel 
van een historische studie- Brabant groot 
maakten'. 

Een volwassen gesprek 
Geschiedenis of restauratie staan echter 
bepaald niet op de eerste plaats. De chris
ten-democratie is iets anders dan de ad
vocaat van de gevestigde belangen van 
het particulier initiatief. Het CDA gelooft in 
het particulier initiatief, omdat en in zoverre 
het een onvervangbare maatschappelijke 

Provinciale bestuurders 
moeten het gesprek 
zoeken met particuliere 
organisaties 

functie vervult. Een functie op het terrein 
van de waardenoverdracht, op het terrein 
van de waardenhandhaving, en op die 
vele terreinen, die gemeenschapstaak zijn 
en loch niet bij de overheid gedumpt kun
nen of mogen worden. Als ook op provinci
aal niveau het CDA opkomt voor de belan-
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gen van particuliere organisaties en daar
mee ook voor christelijke instellingen, dan 
geeft dat tezelfdertijd ook de mogelijkheid, 
de plicht tot een volwassen gesprek met 
die organisaties en instellingen. Het zou 
een goede zaak zijn, als provinciale be
stuurders dat gesprek ook zochten, niet 
als aantasting van de autonomie, maar wei 
in het serieus nemen van elkaars taken en 
verantwoordelijkheden. 

Nieuwe noodsituaties 
Maatschappelijke organisaties en instellin
gen zijn belangrijk voor oude en nieuwe 
vormen van nood in onze samenleving. 
Veel particulier initiatief is ontstaan als ant
woord op de nood van de tijd. Van thuis
zorg voor stervenden tot thuisbieden aan 
zwerfkinderen, van herstel van eigenwaar
de van WAO'ers en werklozen tot aanwe
zigheid boven de wanhoop uit bij drugver
slaafden en uitgestotenen, van onderwijs 
aan allochtonen tot vrijwillige kinderop
vang, van letterlijk eigenhandig natuurbe
houd tot Derde Wereldwerk. Vormen van 
particulier initiatief, levensbeschouwelijke 
instellingen, die zeggen, dat niemand ver
loren mag gaan, er voor ieder bevrijding 
kan zijn, mogen op grond van hun preten
tie op de centrale probleemgebieden van 
onze samenleving niet gemist worden en 
zij kunnen door onze overbelaste overheid 
niet gemist worden. Maar als zij steun voor 
doelstellingen en werk vragen, dan mogen 
zij vanuit ook het provinciale CDA be
vraagd worden naar pretentie en realiteit. 

En dat geld! ook, niet als voorschrift, 
maar als gespreksthema, de wijze, waarop 
de organisatie is ingericht, de band met de 
achterban, de checks and balances, de 
transparantie, hoe de inspraak geregeld is 
van gebruikers en stafleden, meer speci
aal de vraag hoe de spanning tussen en
gagement en professionalisering word! 
opgelost. Niet om bij de organisaties 
zwaardere eisen aan te leggen dan bij
voorbeeld de gemeentelijke of provinciale 
bureaucratieen, maar om de komende de
cennia het te kunnen opnemen voor een 
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echt relevant, vitaal en toekomstgericht 
particulier initiatief. 

Het gesprek moet aan de organisaties 
en instellingen ook de mogelijkheid bieden 
aan te geven, hoe zij met hun identiteit wil
len omgaan. Niet als voorwaarde, maar om 
te kunnen uitdragen op welke wijze ook in 
nieuwe tijden de grondslag vertaald wordt. 
Het COA kan in zo'n gesprek waarin de re
latie grondslag-maatschappelijk handelen 
aan de orde komt, daar zelf ook nog heel 
wat van leren. 

Onaangename kanten 
Een zwaar ander gesprekspunt is de cultu
rele revolutie die in heel wat instellingen 
nodig schijnt te zijn bij het nemen van de 
wissel van beheren naar besturen. Als de 
overheid zelf constateert, dat zij bepaalde 
taken niet zelf zou moeten entameren, als 
particuliere organisaties klagen over te 
grote regelzucht en beknotting en de ei
gen ambitie om autonomie hersteld te krij
gen, dan moeten daaruit de consequen
ties getrokken kunnen worden. Oat ver
plicht dan ook tot bijvoorbeeld het opstel
len van eigen herkenbare pedagogische 
profielen. Besturen in plaats van beheren 
betekent ook de onaangename kanten van 
de beslissingen, bijvoorbeeld in de bezui
nigingssfeer en in het maken van keuzes, 
op zich te durven nemen. Het houdt soms 
een inspanning in om buiten de traditione
le subsidies middelen proberen te verkrij
gen, soms vrijwillige gemeenschapsmid
delen ten gunste van gemeenschapsta
ken. 

Christen-democratische bestuurders en 
vertegenwoordigers kunnen zelf veel leren 
van de directe getuigenissen van noodsi
tuaties, van mislukkingen en geslaagde 
formules, ook van gemiste kansen. Oaar
toe hoort ook de signalering, meer dan in
cidenteel indien daar aanleiding toe is, van 
achterstellingen, van uitsluitingen, van on
benut blijven van capaciteit. 

Conclusies 
Geen misverstand: het gesprek met de or-
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ganisaties en instellingen op levensbe
schouwelijke grondslag is niet aileen een 
gesprek met onderwijs- en zorginstellin
gen. Het is goed regelmatig ook met de 
andere organisaties communicatie en 
overleg te hebben: organisaties van werk
gevers en werknemers, van ouderen, boe
renbonden en sociale woningbouwvereni
gingen. Het zou onjuist zijn, als de relatie 
exclusief was met instellingen die zich op 
dezelfde of verwante grondslag baseren. 
Oat willen die organisaties niet en dat moet 
het COA niet willen. In die zin ook is de ver
zuiling onherroepelijk voorbij. Het is goed, 
dat er directe communicatie is met instel
lingen van andere signatuur en met func
tionele organisaties, zoals provinciale (af
delingen van) verkeersorganisaties, mi
lieu-organisaties, verenigingen tot behoud 
van kleine kernen, heemorganisaties, etc. 

Tenslotte staat in de komende jaren 
hoog op de agenda de vraag, of instellin
gen, organisaties, voorzieningen, die ge
baseerd zijn op levensbeschouwelijke 
identiteit hun - dikwijls broodnodig - werk 
en functioneren kunnen blijven voortzet
ten, volwaardig meespelen in de herverka
veling van onderwijs, zorg en in het ge
sprek over de sociaal-economische en 
culturele inrichting van de provincie, ook 
niet relevant kunnen en moeten worden op 
de echt nieuwe probleemgebieden. Het 
gaat om antwoorden op de automatismen 
van grootstedelijkheid als enig bestuurlijke 
formule, van centralisme bij de nationale 
overheid, van grootschaligheid bij de 
zorgvoorzieningen, van anonimisering in 
het sociale en culturele Ieven, van veralge
menisering van vooral het onderwijs en de 
gezondheidszorg. Bij de opstelling van de 
provinciale verkiezingsprogramma's was 
om deze agenda aan te pakken inspiratie 
en deskundigheid nodig. Ze zullen nodig 
blijven bij het waarmaken van de uitdaging 
voor vernieuwend provinciaal beleid in de 
jaren negentig. 

J.JAM.v.G. 
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Column 

Prof. dr. E.J.J.M. Kimman S.J. 

Geloof en 
gerechtigheid 

Geloof en gerechtigheid horen ontegen
zeglijk bij elkaar. De enigszins sarcasti
sche beschrijving van de farizeeen op 
sommige plaatsen in de evangelies is een 
kritiek op de godsdienstige leiders, die wei 
over geloof spraken maar er zelf kennelijk 
niet naar wisten te handelen. Geen geloof 
zonder de daden des geloofs: daar vall 
gerechtigheid onder. Oat is niet moeilijk te 
onderschrijven. Daar kan iedereen het 
mee eens zijn. Maar het omgekeerde? 
Geldt ook dat er geen gerechtigheid is 
zonder geloof? 

Er zijn allerlei mogelijkheden om geloof 
en gerechtigheid gezamenliJk te beoefe
nen. Een eerste model is dat men aileen 
zoiets betracht in een niet-christelijke om
geving. Daar is moed voor nodig. Dit mo
del geldt waarschijnlijk voor een reeks be
stuurders en senior-leden van voormalige 
katholieke of protestants-christelijke orga
nisaties die bewust kozen zich in te zetten 
in een algemene organisatie bijvoorbeeld 
de FNV, het VNO of Humanitas. Dank zij 
hen is in zulke organisaties een christelijke 
inspiratie aanwezig. Een tweede model is 
de christelijke identiteitsorganisatie. Hier
onder kom ik daar op terug. Een derde mo
del is een christelijke basisgemeente. Die 
zijn eerder in de Oerde Wereld dan in Ne
derland te vinden. Zij zijn een oorspronke
lijke en moedige paging om geloof en ge
rechtigheid op elkaar te betrekken. Een 
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vierde model zijn de religieuze gemeen
schappen, waar mensen zich voor het Ie
ven verplicht hebben zich in te zetten voor 
geloof en gerechtig heid bijvoorbeeld 
Taize of de Jezu1etenorde. Er zijn meer 
modellen, waarover hier niet verder ge
sproken kan worden. 

Bij die modellen gaat het om een geza
menlijke inzet. Het gaat om organisaties. 
Een organisatie is meer dan zomaar wat in
dividuele personen. Bij organisaties gaat 
het om doelen, om doelgerichte activitei
ten en om evaluaties van de efficiency en 
de effectiviteit van die activiteiten. Bij be
drijven en ook bij niet op winst gerichte 
instellingen, staat continuHeit voorop. Men
sen treden toe en vertrekken weer. Een or
ganisatiecultuur, een reeks organisatie
waarden of een bedrijfsethiek zijn essen
tieel voor die continulteit. Oat geldt voor 
politieke en maatschappelijke bewegin
gen nog sterker dan voor bedrijven, waar 
een routinematig ter markt brengen van 
goederen en diensten dank zij een indus
triele bedrijfsorganisatie door veel mensen 
zonder veel persoonlijke inzet kan ge
schieden. 

ldentiteit 
Een 'C' in de naam is lastig. Naast de per
soonlijke spiritualiteit en moraal van de lei
dende werknemers, bestuurders of betrok
ken leden dient bij identiteitsorganisaties 
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statutair iets van de inspiratie te worden 
vastgelegd ter wille van een volgende ge
neratie. Zo'n 'C' betekent nu wat anders 
dan honderd jaar geleden. Waren de 
christelijk-maatschappelijke organisaties 
rond de afgelopen eeuwwisseling, in het 
lnterbellum en vermoedelijk ook in de jaren 
vijftig expressies van kerkelijk beleefd ge
loof, de identiteitsorganisaties van thans 
groeperen naast kerkse gelovigen, rand
kerkelijke, onkerkelijke en zelfs niet-chris
telijke gelovigen. Met dat laatste bedoel ik 
bijvoorbeeld zowel de weinige Hindoes en 
islamieten bij het CDA alsook vrije gelovi
gen. Daarom moeten we bij de herdenkin
gen in 1991 niet al te veel staren op die er
fenis, maar wei aandacht geven aan het 
nieuwe, vitale en aantrekkelijke van de 
oecumenisch-christelijke organisaties. 
Sommige van de sociaal-economische 
identiteitsorganisaties, gegroepeerd in het 
Convent van Christelijk·sociale organisa
ties, zijn fusies uit de jaren zeventig. 
Slechts de boeren en tuinders moeten hun 
keuze nog maken. Andere zijn te vinden in 
het onderwijs, de recreatie of de gezond
heidszorg. 

Oat geloof en gerechtigheid op elkaar 
betrokken zijn is voor die identiteitsorgani
saties geen nieuw vraagstuk. Aileen is de 
manier van werken heel anders geworden. 
Een woord van de paus, als marscomman
do, of een toespraak van Abraham Kuy
per, als route, kunnen eenvoudigweg niet 
meer. Niet aileen omdat die kerkelijke be
leving er niet meer is, maar ook omdat er 
een andere beleving voor in de plaats ge
komen is. Het gaat niet Ianger om de vraag 
wat we zijn, hervormd, vrijzinnig, katholiek 
of gereformeerd, maar wie we zijn. De 
identiteit wordt niet Ianger bepaald aan de 
hand van het kenmerk dat we van huisuit 
meekregen, zoals familienaam, gezindte 
en scholing, maar aan de hand van ons 
eigen vermogen ons handelen in een 
christelijk perspectief te plaatsen. Dit kan 
bij sommigen de indruk doen postvatten 
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dat ik hiermee ga pleiten voor een syncre
tisch individualisme. Niels daarvan. Zoals 
ik al zei, is de 'C' lastig. Die 'C' staat voor 
christelijk, dus voor datgene waardoor de 
persoon en het verlossingswerk van Jezus 
Christus voortgezet wordt. Oat is een open 
uitnodiging anders gelovigen, beginnen
de gelovigen en kerkgangers mogen zich 
er thuis voelen. Maar in het beleid dient de 
'C' een duidelijke richting, een ethiek van 
en voor de organisatie te zijn. 

Een christelijke identiteitsorganisatie 
staat onder de kritiek van het evangelie. 
Haar leden dienen zich in te zetten voor de 
dienst aan het geloof, dat is vaak een inzet 
voor gerechtigheid. ldentiteitsorganisaties 
zijn geen kerken, partijprogramma's geen 
schriftlezing, beleidsrapporten geen gees
telijke Ieiding. Toch zie ik zeals een nieuw 
en volwaardig model van 'geloof en ge
rechtigheid'. lk ben meer ge·lnteresseerd 
in het nieuwe van deze buiten-kerkelijke 
christelijk-maatschappelijke organisaties, 
in de Europese herkenning en in de nood
zaak van het expliciteren van de organisa
tie-ethiek dan in de erfeniskwestie. De re
latie tussen geloof en gerechtigheid is zo 
delicaat dat het niet eenvoudig zal zijn met 
moderne gelovigen het christendom voel
baar, merkbaar, hoorbaar en zichtbaar te 
maken. De discours over gerechtigheid 
heeft de laatste twee decennia meer opge
leverd dan de theologische gesprekken 
over het geloof. Oat heeft gezorgd voor de 
wind in de zeilen van de beginnende oecu
menisch-christelijke organisaties. Het 
grootste manco van die christelijke identi
teitsorganisaties zou evenwel kunnen wor
den dat men er wei in slaagt om op te ko
men voor de gerechtigheid zonder dat het 
een dienst aan het geloof is. 
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Europa 

Mr. J P van lersel 

Actievere Europese 
betrokkenheid van 
Kamer noodzakelijk 

Kunstmatige scheiding van taken tus
sen de Staten-Generaal en het Europe
se Parlement is met meer vol te houden. 
Oat wit nog niet zeggen dat aile geesten 
rijp zijn voor integratief denken. CDA 
Tweede-Kamerlid Van terse/ reageert op 
de column van redactielid Notenboom 
in het januarinummer Oaarin stand dat 
de Tweede Kamer een burcht van aar
zeling is geworden. Van lersel daarover.· 
dat is een vertekening van de werkelijk
heid. 

Denis de Rougemont heeft het Europese 
1ntegratiestreven van na de oorlog eens 
bestempeld als de meest edelmoedige 
vredesdaad van deze eeuw. Hij heeft ge
lijk en hiJ is in dat gelijk steeds meer beves
tigd In deze uitspraak ligt de essentie van 
het brede eenwordingsproces. Erfvijand
schap heeft plaatsgemaakt voor samen
werklng en integratie Maar deze histori
sche processen voltrekken zich bepaald 
n1et zonder spanningen Oeze vloeien v66r 
alles voort uit de permanente strijd tussen 
nationale soevereinite1t en Europeanise
ring Oat is het centrale thema. Geleidel1jk 
aan treedt de nationale soevereiniteit te
rug. maar de weerstanden zijn taai. De 
COA-fraclle richt er zich met het oog op 
een zo effectief mogelijke Europese inte
gratie 1n de eerste plaats op om vanuit het 
subsidiariteitsbeginsel' zo scherp moge-
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lijk af te bakenen, wat aan de Gemeen
schap en wat aan de lidstaten zelf toe
komi. In de tweede plaats poogt zij de le
gitimiteit van het proces te bevorderen en 
de democratische beginselen veilig te 
stellen. Professor Notenboom stelt, dat de 
Tweede Kamer in deze tijd ten aanzien van 
Europa een 'burch!' van aarzeling en zelfs 
van angsten en remmen is geworden, 
waar vroeger geestdrift en vooroplopen 
het devies waren. · We kunnen de zorgen 
van Notenboom zeker niet zonder meer 
naast ons neerleggen. Tegelijkertijd is er 
ook sprake van een positief perspectief. 

De integratie heeft zich langzaamaan 
breed vertakt. Zij raakt via wet- en regelge
ving door toedoen van de vierde bestuurs
laag in Brussel steeds directer de burger. 
Het feit dat de EG helaas voor zeer velen 
nog een abstract begrip bliJft, doet hieraan 
niet af. Als gevolg van de openlegging van 
de Europese markt ontstaat er niet aileen 
een herstructurering 1n het bedrijfsleven, 
maar krijgen we ook steeds meer te maken 
met concurrerende overheden het goed 
of slecht functioneren van de overheid le
ver! aldus een factorvoordeel dan wei een 
factornadeel voor een land op. De EG 

Mr J P van lersel .sIre var1 de Twcede Kamer vum i·.ct 
CDA 
1 Prof dr HAC M. Nolenhoorn Ar1gst voor succos. 
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raakt eveneens meer en meer terreinen 
van buitenlands beleid. Het is al metal een 
buitengewoon ingewikkeld proces. waarin 
naar mijn mening, teneinde een evenwich
tige verwerking van het Europese gebeu
ren in de hele maatschappiJ te realiseren, 
de overheid, de polrtieke wereld en het 
maatschappelijk middenveld gezamenliJk 
en wederzijds moeten optrekken. Het ligt 
dus voor de hand dat ook nationale parle
menten, die nauw biJ de beleidsvorming 
zijn betrokken, van al deze diepgaande 
veranderingen de invloed ondergaan en 
hun praktijk van werken daarop gaan in
stellen. De intensitert van de integratie en 
haar effecten roept deze gunstige reactie 
natuurlijkerwiJS op. 

lntensivering van de integratie 
De start van het integratieproces in de loop 
van de jaren viJftig was hevig, maar nog 
beperkt van perspectief. In de Jaren zestig 
kwam naast het uit de weg ruimen van 
handelsbelemmeringen in de vorm van ta
rieven en quota en de totstandkoming van 
een gemeenschappelijke handelspolitrek 
in het kader van het GATT het accent sterk 
te liggen op de uitbouw van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid. Maar tegeliJ
kertijd ontstonden door toedoen van veel 
nreuwe wet- en regelgeving in de partner
landen en van de opbouw van de nationa
le welvaartsstaten tal van nieuwe belem
meringen voor een echte gemeenschap
pelrjke mark!. In 1969 werd volgens het in 
het Verdrag voorziene schema de douane
unie een feit. Het handelsverkeer nam ex
ponentieel toe, maar dit leidde nog niet tot 
de werking van een gemeenschappelijke 
markt met aile daarbij behorende relevan
te regelgeving en effectief toezicht. 

De Jaren zeventig werden voor de Ge
meenschap een ware beproeving. Mone
taire chaos, energiecrises, economische 
recessies en moeizame uitbreidingen ken
merkten het beeld. Ten tijde van de !wee
de energiecrisis tekende zich een nieuw 
perspectief af in maart 1979 ging op 
Frans-Duits initiatief het Europees Mone-
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lair Stelsel van start. In weerwil van aile 
scepticisme bleek het EMS een groot suc
ces. Het financieel-economisch beleid in 
de deelnemende Ianden werd meer en 
meer afgestemd op het Duitse anti-inflatie
beleid en in de loop van de jaren namen 
ook de periodieke devaluaties en revalua
ties af. De laatste herschikking in het EMS 
dateerde van Januari 1987. De doorbraak 
naar betere tijden over de hele linie werd 
ingeluid met de oms lag van het Franse so
cialist!sche regime in 1983. 

Toen ontstond immers een blijvend ka
der voor een actief beleid dat is gericht op 
versterking van de aanbodzijde van de 
economie Hieruit en uit een plotseling ac
treve bemoeienis van het Europese be
drijfsleven met de gang van zaken vloei
den twee initiatieven voort, die nieuwe ho
rizonten openden Het eerste was de tot
standkoming van de Europese Akte in 
1986. Op brede schaal werd de gekwalifi
ceerde meerderheid in de Raad inge
voerd, die resulteerde in een aanmerkeliJ
ke versnelling van de besluitvorming. De 
spin-off van deze verdragswijziging is veel 
groter gebleken dan algemeen werd ver
wacht. In de tweede plaats namen Com
missie en Raad in 1987 het initiatief tot 
'Europa 1992' De ontwikkelingen in de 
markt zelf vormen een krachtige onder
steuning voor deze nieuwe bestuurlijke 
aanpak. Tegelijkertijd wordt de integratie 
ook verbreed naar terrernen die van origi
ne buiten de werking van het EEG-Verdrag 
valien. lk noem daarvan de sector onder
WiJS (onder andere de onderlinge erken
ning van diploma's), het mediabeleid en 
de politiele en justitiele aspecten in het ka
der van het vrije personenverkeer en van 
de bestrijding van het internationale ter
rorisme. De Economische en Monetaire 
Unie staat plotseling weer op de rol. En pa
rallel daaraan moeten nu ook richtlijnen 
voor een gemeenschappelijk buitenlands
en veiligheidsbeleid worden uitgewerkt. 

Ongekendeschokken 
De intensiteit van deze ontwikkelingen 
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Europa 

bltjkl het beste uit de wijze waarop de Ge
meenschap tot dusver de ongekende 
schokken van de laatste Jaren verwerkt. In 
1986 treden SpanJe en Portugal toe tot de 
Gemeenschap. Aile sceptische verwach
ltngen werder: geloochenstraft. lntegen
deel. SpanJe kriJgl snel zelfs een voor
beeldfunctie. Spoedig daarna doen in de 
Sovjetunie perestroika en glasnost hun tn
trede. H1ermee wordt het startsein gege
ven voor een aantal totaal onverwachte 
ontwikkeltngen. In ieder geval worden stra
tegische evenwichten op het Europese 
theater volkomen op hun kop gezet. Hon
gattJe en Polen onttrekken zich langzaam 
maar zeker aan de Russische wurggreep. 
Een totale volteface volgt. wanneer op 10 
november 1989 de Muur van Berlijn vall. 
Geweldloos wordt een oorlog gewonnen. 
B1nnen een korte ltjdsspanne vallen de 
communistische regimes in Midden- en 
Oost-Europa, terwijl overal vriJe verkiezin
gen worden uitgeschreven. lnstabiliteit is 
troef. De verwachtingen zijn immers hoog 
gespannen, maar het nieuwe machtsva
cuum wordt in de betreffende Ianden nog 
gedeeltelijk opgevuld door de oude elites, 
terwijl de gang naar een sociale markteco
nomie een lang, moeizaam en pijnlijk pro
ces zal blijken te ziJn. In het vroege najaar 
van 1990 worden Oost- en West-Duitsland 
verenigd Aanvankelijke euforie maakt ook 
hier spoedig plaats voor ernstige zorgen 
om de harde werkelijkheid Langzaam 
maar zeker krijgt de prijs van de hereni
ging voor Duitsland, en ook die voor de 
Gemeenschap, duidelijke contouren. Ten
slotte krijgen we ook nog de plotselinge 
Golfoorlog te verwerken. Na aanvankelijke 
verbijstering orienteren de lidstaten en de 
Gemeenschap zich in de loop van het na
Jaar 1990 geleidelijk steeds nadrukkelijker 
op de resoluties van de VN, terwijl een vijf
tal lidstaten een militaire bijdrage leveren 
aan de coalitie onder Ieiding van de VS en 
gedeeltelijk onder Amerikaans oppercom
mando alsmede met Europese cobrdinatie 
1n het kader van de WEU. 

Het is goed er hier op te wijzen, dat als 
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gevolg van al deze ontwikkeltngen de but
tenlandspolitieke en de veiligheidsdimen
sie in aansluiting op de economische inte
gratie terecht meer en meer in beeld komt. 
Door toedoen van het optreden van de 
Europese Raad was dat proces al in deJa
ren zeventig schuchter op gang gekomen. 
In de Europese Akte vond hiervan een ze
kere codificatie plaats de Europese Poli
tieke Samenwerking kreeg daarin een ge
meenschapsdimensie. Maar het verval 
van de Sovjetunie, de liberalisering van 
Midden- en Oost-Europa, de vereniging 
van Duitsland en, van geheel andere kant. 
de verwikkelingen rond het Golfconflict en 
de nieuwe 1nvulling van de Transatlanti
sche alltantie. al deze factoren maken een 
bezinning over wat de Europeanen zich 
van een gemeenschappel1jk buitenlands
en veilighetdsbeleid voorstellen onont
koombaar. 

De wijze waarop de Gemeenschap tot 
dusver de genoemde schokken opvangt, 
komt haar prestige in de wereld ten goede. 
Maar dit leidt tot nog toe tot verdere uitda
gingen. Leden van de Europese Vrijhan
delszone (EFTA) staan enthousiast voor de 
deur van de Gemeenschap. In Midden- en 
Oost-Europa is eenzelfde tendens zicht
baar. Een uitbreiding zal de Gemeen
schap voor grote institutionele en politieke 
problemen plaatsen. Het toegenomen pres
tige van de EG vall eveneens af te lezen uit 
de verhoogde aandacht en hier en daar 
zorg van Washington Op microniveau 
komt het versterkte prestige van de Ge
meenschap tot uitdrukking in de niet-afla
tende stroom van migranten, die hun heil in 
ons Europa komen zoeken, een van de 
prangende vraagstukken van de toekomst. 

Democratische verplichtingen 
Hoe reageert politiek Nederland op deze 
ontwikkelingen? Voorop zij gesteld dat er 
zoveel tegelijkertijd over ons heen komt en 
zoveel door elkaar wordt gehaald, dat het 
geen verbazing wekt, dater nogal wat ver
warring bestaat. Nederland is daarin be
paald niet uniek. Het is veeleer uniek dat 
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de processen, die op gang zijn gebracht, 
nog steeds doorlopen. Het integratiepro
ces blijkt een eigen momentum te hebben 
gekregen, dat het in het verleden nooit 
heeft gehad Oat wil bepaald niet zeggen, 
dater weer niet nieuwe crises of terugsla
gen in het verschiet kunnen liggen. Met il
lusies schieten we niets op. De ervar1ngen 
in de Gemeenschap spreken voor zich. 
Aan de andere kant vall evenmin te ont
kennen dat in aile lidstaten gesproken 
wordt over de onomkeerbaarheid van het 
proces. Het point of no return is gepas
seerd, of, anders gezegd, de nationale be
langen zijn overal zo verweven geraakt 
met die van de rest van de Gemeenschap, 
dat een weg terug onmiddellijk in eigen 
vlees zou snijden. Oat heeft aan het optre
den van Mrs. Thatcher steeds iets ver
krampts gegeven. 

Maar juist omdat we te maken hebben 
met zulke overstelpende ontwikkelingen, 
hebben we geen andere keus dan ons in 
de Kamer adequaat te organiseren. De 
motivering is simpel. De Raad in Brussel 
vervult een tweevoudige functie. Hij is als 
collectief besluitvormingsorgaan een ln
stelling van de Gemeenschap. Maar in de 
Raad nemen de bewindslieden aan de be
sluitvorming deel op basis van nationale 
standpunten. Dus zowel om voldoende 
overzicht te behouden over wat er vanuit 
de Europese bestuurslaag op ons af komt 
als met het oog op adequaat toezicht op 
het kabinetsbeleid was en is een aanpas
sing van onze werkmethoden geboden. 
Ook moeten we af van het gekunstelde on
derscheid tussen verantwoordelijkheden 
van die van het nationale parlement en die 
van het Europese Parlement. De integratie 
raakt zoveel terreinen van binnenlands be
stuur, dat een kunstmatige scheiding van 
taken tussen de Staten-Generaal en het 
Europese Parlement op basis van wat na
tionaal beleid is en wat onder de noemer 
van EG-beleid tot stand word! gebracht, 
niet meer is vol te houden. Ditzelfde geldt 
ondertussen ook voor de hele overheid. 

Oat deze scheiding niet meer is vol te 
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houden, wil nog niet zeggen dat de gees
ten rijp ziJn voor integratief denken. lnte
gendeel, de idee dat 'Europa' 1ets anders 
is dan het nationale kader, zit er diep in. 

De idee dat Europa iets 
anders is dan het nationale 
kader zit er nog diep in 

Een paar jaar geleden leek het enkele par
lementariers op initiatief van drs. Rob Ta
zelaar (PvdA) geboden om een doorbraak 
te forceren. In 1986 werd de vorming van 
een Vaste Kamercommissie Europese Za
ken aan de orde gesteld. Dit initiatief leid
de spoedig daarna tot haar oprichting. 

De Vaste Kamercommissie 
Eerdere pogingen om een dergelijke Ka
mercommissie op te richten hadden schip
breuk geleden. De weerstand uit de Ka
mercommissie Buitenlandse Zaken waste 
groot. Maar dit keer lukte het. Hierboven 
heb ik de overwegingen genoemd om dit 
initiatief te ondersteunen. Het initiatief was 
bepaald niet onomstreden, voornamelijk 
omdat andere Kamercommissies concur
rentie vreesden. De VVD was principieel 
tegen. De taakomschriJving werd zodanig 
gekozen, dat de vrees voor verkeerde 
concurrentie met anderen zoveel mogelijk 
werd weggenomen. De taakomschrijving 
omvatte drie centrale punten 
- de Commissie zou gaan fungeren als 

gesprekspartner van de staatssecretaris 
Europese Zaken; 

- de Commissie kreeg een cobrdinerende 
functie inzake Europese vraagstukken, 
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Europa 

zonder dat dit de bevoegdheden van de 
'vak'-Commissies mocht aantasten; 

- slechts indien andere Commissies het 
aan de orde stellen van Europese onder
werpen achterwege zouden Iaten, terwijl 
deze naar het oordeel van de coordine
rende Commissie loch belangrijk ge
noeg waren om in de Kamer te behande
len, verkreeg de Kamercommissie Euro
pese Zaken de bevoegdheid terzake ini
tiatief te nemen. 

Overwogen is om ook de Europarlementa
riers deel te doen uitmaken van de Vaste 
Commissie, zoals in het Duitse en het Bel
gische geval. Maar het bezwaar daarvan 
is, dat de Commissie dan slechts een ad
viserende rol zou krijgen en dat zij derhal
ve niet een gelijkwaardige positie zou ver
werven ten opzichte van andere Vaste 
Commissies. 

Voldoet de Kamercommissie aan de 
verwachtingen? Van doorslaggevende irri
taties bij andere Commissies is niet geble
ken, ook niet bij de Kamercommissie Bui
tenlandse 'Zaken. Overlappingen zijn 
steeds bevredigend opgelost. Daarvoor 
staat ook de samenstelling van de Com
missie borg 'Buitenlandse Zaken' en 'De
fensie' zijn daarin ruimschoots vertegen
woordigd. Maar bovendien biedt de sa
menstelling een goede gelegenheid om 
andere delen van de Kamer actief bij het 
EG-gebeuren te betrekken. Vanuit de 
CDA-fractie maken sinds de oprichting 
naast specialisten Buitenlandse Zaken en 
Defensie ook woordvoerders op 'binnen
landse' terreinen als Economische Zaken, 
Landbouw en Visserij, Verkeer en Water
staat, VROM, Justitie en WVC deel uit van 
de Commissie. Deze praktijk maakt het 
mogelijk reeds in een vroegtijdig stadium 
in kleinere kring fractiestandpunten voor te 
bereiden waarbij een brede waaier van 
opvattingen in aanmerking wordt geno
men. Oat hierin in voorkomend geval in de 
fractie ook sprake is van niet ter zake doend 
en soms zelfs van contraproduktief natio
nalisme, is helaas niet altijd te vermijden. 

lk denk dat hier het punt ligt, dat leidt tot 
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de kritische stellingname van Notenboom 
ten aanzien van het Binnenhof. In de voor
afgaande periode werden de standpunten 
voorbereid door een kleine kring van Euro
pa-specialisten. Zolang het, los van de 
landbouwsector, met de integratie niet 
zo'n vaart liep, was daar ook weinig tegen. 
Maar naarmate de integratie zich ver
breedt en verdiept, is ook een verbreding 
en verdieping ten aanzien van wat uit Brus
sel op ons afkomt in de hele Kamer onont
beerlijk. Die eis spreekt voor zichzelf. Maar 
ik wil nog aanvullend twee overwegingen 
aanvoeren. De eerste is dat ik in het optre
den van de Commissie Europese Zaken 
van meet af aan een instrument heb ge
zien om het besef van de feitelijke ver
strengeling van nationale en Europese ont
wikkelingen te doen toenemen. De tweede 
overweging vloeit voort uit de aard van de 
Gemeenschap. Lange tijd is de Europese 
Gemeenschap in Nederland gezien als 
een verschijnsel dat regelrecht in het ver
lengde lag van het traditionele streven van 
ons land naar openheid en liberalisering. 
Oat is maar ten dele het geval. De unieke 
ontwikkeling van de EG op dit ogenblik ligt 
hierin, dat zij enerzijds inderdaad eindelijk 
model staat voor liberalisering en verster
king van de aanbodzijde van de econo
mie. Deze ontwikkeling moet van Neder
landse zijde met kracht worden bevor
derd. Maar Iaten we het andere deel van 
de realiteit niet uit het oog verliezen. Dena
ties blijven zich immers duidelijk profileren 
om hun relatieve positie te versterken en 
het beste deel van de Europese cake bin
nen te halen. We zien dit zowel in het her
structureringsproces via fusies en samen
werkingsprojecten in het bedrijfsleven, die 
eerst op nation ale schaal plaats vinden als 
bij de totstandkoming van wet- en regelge
ving in de Raad in Brussel. In Nederland is 
lang niet iedereen zich hiervan voldoende 
bewust. Daarom pleit ik voor een heldere 
positionering van Nederland in Europa. 
Nauwkeurig zal in kaart moeten worden 
gebracht, welke consequenties het inte
gratieproces moet hebben voor ons bin-
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nenlands beleid en voor de Nederlandse 
opstelling in Brussel. Wat de politiek be
trelt is als gevolg van de choc des opi
nions in onze lractiecommissie en ook, rui
mer, in de Kamer is dit besel gelukkig toe
genomen. Soms leidt dit tot de paradoxale 
situatie dat fervente voorstanders van de 
integratre consequent instaan voor de ze
kerstelling van onze eigen opvattingen en 
belangen. Oat heel! niet zozeer te maken 
met angsten en remmen, maar met een za
kelijke aanpak. In voorkomend geval mag 
de grootste gemene deler van de fractie 
wei eens wat minder 'Europees' overko
men, maar er is veel meer discussie en 
minder automatisme. Daarmee wiJkt het 
overleg over 'Europa' sinds kort niet erg 
meer al van dat over puur nationale onder
werpen, terwijl de verstrengeling van Ne
derlandse en EG-aspecten beter aan de 
dag treedt. Maar er is in veel gevallen een 
aanzrenlijk diepgaander kennis van zaken 
gewenst om tot een evenwichtig politiek 
oordeel te komen. In zoverre kan ik de 
door Notenboom uitgesproken zorg aileen 
maar bijvallen. 

Bestuurlijke verbeteringen 
Achtereenvolgende kabinetten hebben 
ondertussen enrge moeite gehad om de 
Kamer bij het Europese werk te betrekken. 
Vele jaren is verwezen naar ·oeense toe
standen·. waann het parlement de rege
ring voor Brussel bindt aan strakke man
daten. Oat Ievert natuurlijk een onwerkbare 
situatie op. Oat rs dan ook nooit onze be
doeling geweest. Maar het omgekeerde 
beeld, zoals dat in FrankriJk, waar de rege
ring de Assemblee nauwelijks informeert 
omdat het EG-beleid, gebaseerd als het is 
op een verdrag, buiten de directe compe
tentie van het parlement vall, is eveneens 
buiten de orde. We moesten toe naar een 
tussenvorm. Procedures met betrekking 
tot Europa tussen Kamer en kabinet blijken 
geen eenvoudige zaak, terwiJI, zoals ge
zegd, ook mentaliteiten in de politiek en in 
de overheid zich maar langzaam aanpas
sen. 
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De Europese Akte en 'Europa 1992' 
hebben een grotere interesse van de Ka
mer ingeluid. Een uiting daarvan was de 
motie De Hoop Scheller-Van lersel.' Hierin 
werd de regering opgedragen in aile be
grollngshooldstukken 'Europa' als toets
steen voor het voorziene beleid zichtbaar 
op te voeren. Vanal de aanvaarding van 
deze motie wordt hierin beter dan tevoren 
door het kabinet tegemoet gekomen. In liJn 
hiermee verschijnen er de laatste jaren van 
de kant van drverse departementen nota's 
'Europees beleid'. Helaas is verzuimd de 
verplrchting tot een Europa-toets opnieuw 
in het huidige regeerakkoord vast te leg
gen. metals gevolg dat een zekere terug
val onmiskenbaar is. De Tussenbalans 
vormt hiervan een treurig voorbeeld. Hier
op zal dus scherper moeten worden gelet. 

Van belang blijkl voorts de UCV over het 
EG-jaarverslag van 11 juni 1990. Deze 
UCV volgde op een hoorzitting van de Ka
mercommissie over de totstandkoming 
van het Nederlandse beleid in de EG en 
over de verwerking van de Brusselse be
sluitvorming in onze eigen wet- en regel
geving. De kritische geluiden van belan
genorganisaties en van diverse andere zij
de hebben aanleiding gegeven tot moties 
terzake van het verkeer tussen kabinet en 
Kamer en van een concrete inzet van het 
kabinet ten gunste van het Europese Par
lement. Een van de moties betrof een 
vroegtijdige inlormatie aan de Kamer over 
inhoud en betekenis van door de Europe
se Commissie ingediende voorstellen voor 
richtlijnen ' lnmiddels heeft de staatsse
cretaris van Buitenlandse Zaken een der
gelijke inlormatieverschaffing schriftelijk 
toegezegd.' Dit alles vanzellsprekend in 
aanvulling op de in aile beleidssectoren 
reeds aanmerkelijk toegenomen inlormatie 
via agendavoorbereidingen en mondelin-

2 Motre De Hoop Scheller-Van lcrsel stuknr. 20 449. no 
3. mer 1989 

3 Mot1e Van dcr Vaart-Van lerse! stuknr. 21 109. no 17 
JUnr 1990 

4 Brref van staatssccretarrs Dankert. stuknr. 21 109. no 
36. maart 1991 
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l:uropa 

ge overleggen met betrskking tot de Ra
den van Ministers. Deze nieuwe stap die 
min of meer op het Britse model is geent, 
kan een flinke maatregel vooruit beteke
nen. De Kamer zal dus binnenkort in een 
vroeg stadium van een eerste appreciatie 
van de kant van het kabinet op de hoogte 
ZiJn met betrekking tot voorstellen van de 
Europese Commissie, hetgeen het overleg 
met de bewindslieden substantieler zal 
maken en in voorkomend geval kritischer. 
Maar dat is Simpelweg de prijs die voort
vloeit uit de echte inpassing van ons land 
in het veel ruimere Europese kader. 

De nota-Deetman over de verbetering 
van de werkwiJze van de Kamer bevat Uil
voerige passages over Europa. Nederland 
zal zich beter moeten gaan instellen op het 
Brusselse, de vierde bestuurslaag, op de 

Nederland zal zich beter 
moeten voorbereiden op 
de vierde, Brusselse, 
bestuurslaag 

onderhandelingsposities van onze be
windslieden, op de verwerking van de 
Europese regelgeving in eigen land en ook 
op de feitelijke verstrengeling van Euro
pees en nationaal beleid en op beleids
trends in de partnerlanden. Het toezicht 
van de Kamer zal beter vorm moeten kriJ
gen. Toereikende informatie is noodzake
lijk. Voorts moeten voorstellen van de 
Europese Commissie in een tijdig stadium 
in de Kamer aan de orde worden gesteld 
En na goedkeuring van regelgeving in de 
Gemeenschap zal de Kamer toezicht moe
ten houden op de verwerking en uitvoering 
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daarvan in Nederland zelf. De nota-Deet
man vormt een extra stimulans om de pro
cedurele verbeteringen in het verkeer Ius
sen kabinet en Kamer in lijn met voorstel
len van de Commissie Europese Zaken 
worden voorgesteld, verder te verfijnen. 

De vinger aan de pols 
We zullen de vinger aan de pols moeten 
houden. De verbreding en de verdieping, 
maar niet minder de effecten van de 
schokken van buiten noodzaken tot verde
re integratie Maar dan wei met inachtne
ming van het subsidiariteitsbeginsel en 
met het oog op hf')t behoud van politieke 
en economische stabiliteit. De grote lijnen 
waarover Nederland impulsen wil geven 
en waar het grenzen wil stellen in de on
derhandelingen, zullen mede voortvloeien 
uit het debat tussen kabinet en Kamer. 
Ondertussen dreigen de ontwikkelingen 
sneller te gaan dan het aanpassen van het 
denken. Traagheid doet zich heus niet ai
leen voor in de politiek De ervaring wijst uit 
dat ook het ambtelijke apparaat nog een 
hele inhaalslag voor de boeg heeft. 

Aileen dan wanneer de Kamer een hel
der zicht ontwikkelt op de plaatsbepaling 
van Nederland in de Gemeenschap en pa
rallel daaraan haar toezichthoudende June
tie v66r en na besluitvorming in Brussel 
adequaat uitoefent, zal zij haar roeping 
voldoende recht kunnen doen. Wat de in
terne markt betreft gaat het om twee za
ken. In de eerste plaats zal met het oog op 
de Europese concurrentiekracht van ons 
land aansluiting moeten worden gezocht 
bij de dominante macro-economische be
leidstrends in de partnerlanden. In beleids
sectoren, zoals de sociale sector, waarin 
politieke voorkeuren leiden tot afwijkend 
gedrag ten opzichte van dominante be
leidstrends in de Gemeenschap en in de 
afzonderlijke lidstaten, en waarin de pro
duktieve overheidsuitgaven onverkort weg
gedrukt blijven worden door de consump
tieve uitgaven, is een open debat gewenst. 
In de tweede plaats zal vanuit Europees 
gezichtspunt en met het oog op Europa 
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beter naar nieuwe wet- en regelgeving 
moeten worden gekeken. Onderwerpen 
als het mediabeleid, de beschermings
constructies, de openmaking van de ener
giemarkt, de aanpassing van het land
bouwbeleid enz , het zijn allemaal zaken 
die de maatschappelijke orde in dit land 
raken en waarover tijdig en professioneel 
een publiek debat wenselijk is om de op
vattingen uit te Iaten kristalliseren, van 
waaruit belangen zeker moeten worden 
gesteld. In feite is deze verstrengeling van 
Europese en binnenlandse ordenings
vraagstukken een teken van volwassen
wording van de Gemeenschap We kun
nen om deze nieuwe realiteiten eenvou
digweg niet meer heen. 

1991 en daarna 
1991 is een bijzonder jaar voor de Ge
meenschap en voor Nederland. Twee be
langrijke lntergouvernementele Conferen
ties, die over de Economische en Monetai
re Unie en die over de Politieke Unie, zul
len onder Nederlands voorzitterschap 
moeten worden afgerond. Met de beide 
IGC's spreken we in feite over het vastleg
gen van Europese kaders op vitale onder
delen van binnenlands en buitenlands be
leid over een Iengle van jaren. Na het eer
ste stadium van het ongedaan maken van 
de erfvijandschap tussen de Europese vol
keren, die nu deel uitmaken van de Ge
meenschap, gevolgd door het stadium 
van de versterking van de gemeenschap
pelijke economische basis en structuur, 
zijn we geleidelijk aan in het derde stadium 
van de ontwikkeling terecht aan het ko
men, namelijk dat van de bevestiging van 
de politieke identiteit van de Gemeen
schap. Het lijdt geen twijfel dat het hier om 
een zware opgave gaat. Er ligt zelfs natio
nalisme met middelpuntvliedende werking 
op de loer. Kabinet en kamer moeten der
gelijke tendenzen keren. lmmers, de zwa
re opgave is onontkoombaar, omdat er op 
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den duur nu eenmaal een onlosmakelijk 
verband ligt tussen het tot stand brengen 
van een gemeenschappelijke markt, een 
daarbij behorende Economische en Mone
taire Unie en een ontwikkeling van een bui
tenlands- en veiligheidsbeleid. Deze sa
menhang is sinds de Europese Akte ook 
door de Europese Raad erkend. Oat er in 
de tijd onderscheid bestaat tussen het tot 
stand brengen van deze zo verschillende 
vormen van integratie, waarvan onderde
len immers vooral door het effect van de 
economische markten moeten worden be
werkt, terwijl andere met aile problemen 
vandien rechtstreeks raken aan de soeve
reiniteit van de betrokken lidstaten, doet 
aan de finalite politique niet af. Maar de 
herschikking van de strategische verhou
dingen in Europa en in de wereld dwingen 
ook van buitenaf tot een intensieve bezin
ning van onze gezamenlijke toekomst. De 
reactie van de Gemeenschap op de ont
wikkelingen in Midden- en Oost-Europa 
hebben duidelijk gemaakt dat een kunst
matig onderscheid tussen externe econo
mische betrekkingen en buitenlands be
leid niet is te handhaven. Het verloop van 
de Golfcrisis en de nasleep hiervan bieden 
op hun beurt voldoende stof tot nieuwe 
Europese initiatieven op het terrein van de 
buitenlandse politiek en de veiligheid. Het 
spreekt ondertussen vanzelf dat het ver
loop van de ontwikkelingen staat of vall 
met het effectief functioneren van de Euro
pese lnstellingen. Met het oog op het de
mocratisch functioneren van de Gemeen
schap is een actieve betrokkenheid van 
ons eigen Nederlandse parlement even
eens onverkort van belang. 
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Burtenland 

Mevr. drs. T.L.E. Strop-Von Meijenfe!dt 

Ha'fti: uitdagingen 
voordejonge 
democratie 

Sinds 1804 is Haiti onafhankel1jk. Echt 
vrij is hetland nooit geweest. De verkie
zingen van december 1990 hebben het 
begin van de vnjheid ingeluid. Om de 
problemen in Haiti op te lassen is inven
tiviteit en intellect nodig. Maar ook geld. 

'Een ding mag zeker nret gebeuren Harti 
houden in haar internationale isolement. 
Evenmin mag hulp aileen uit de Verenrgde 
Staten komen. Het Hartiaanse volk verdient 
nu eindeliJk gerechtigherd' De hoop, die 
de Hartianen met deze verkiezingen ge
kregen hebben, mogen wij niet bescha
men I' aldus de laatste conclusie, zoals 
verwoord in het verslag van de waarne
mingsmissie naar de verkiezingen in Harti, 
in december 1990. · We ziJn inmiddels drie 
maanden verder, en niets wijst op een ver
anderde houding van de internationale ge
meenschap ten aanzien van de jonge de
mocratie Hai'ti Hoog tiJd voor een nadere 
beschouwi ng. 

Het armste land van de Amerika's ligt op 
het Westelijk deel van het eiland Hispag
nola naast de Dominicaanse Republiek. 
Het eiland bevindt zich Oostelijk van 
Cuba. In Hai'ti wonen naar schatting zes 
miljoen mensen. Nog eens zes miljoen is 
het eiland ontvlucht, vaak als bootvluchte
lingen. Van hen woont een groot deel in el
lendige omstandigheden in de Verenigde 
Staten, Canada en Frankrijk. Van de bevol-
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king, die in Harti achtergebleven rs, leeft 
90% in diepe armoede, dat wil zeggen on
der de armoedegrens, en is 75% analfa
beet. Nog steeds leeft 80% van de mensen 
op het platteland, hoewel de grond door 
de enorme erosie niet genoeg opbrengt 
om van te Ieven. In de steden is nauwelijks 
werkgelegenheid, en gernvesteerd is er al 
lange tijd niet, vanwege de instabiele polr
tieke situatie. Een hele kleine bovenlaag 
heeft door middel van corruptie geprofi
teerd van de situatie en zich weten te ver
rijken. Onder hen vooral de vroegere le
gertop. Een deel van de Hai!iaanse bevol
king werkt als moderne slaven op de plan
tages rn de Dominicaanse Republiek 
Gefluisterd word! dat de systematische 
ondervoeding een bewuste politiek was 
om de mensen dom te houden en bereid 
tot het verrichten van slavenarbeid. 

Geschiedenis 
Harti is een onafhankelijke staat sinds 

Mevr drs T L E Strop-von Merrenleldt I 1944) vemcht VriJ

wrllrgerswerk voor drverse organrsatres op het gebred van 
ontwr kkcl ingssamcnwerkr n g. 
1 Se pa pour !'argon se volonte rersverslag T I_ E Strop

von MerJenfeldt. 12/90 Movr T L E Strop-von MerJen
feldt maakte dool urt van een 111tematronaal oocu
menrsch team van waarncmc.:rs brJ de verkrezrngen in 
Hartr van 16 dccernber 1990. Het team teldc tw111trg le
d en en stand onder !erdrng van brsschop Calvrn Felrx 
van St. Luera (rk) Mevrouw Strop vertegcnwoordrgde 
de Nederland so Raad van Kerken en de medcfrnancre
rrngsorganrsatre ICCO 
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1804. Zij was de eerste 'zwarte' staat en de 
eerste staat waar de slavernij werd afge
schaft. Echt vrij was het land echter nooit. 
Het land bleef speelbal in de strijd om de 
mach!. In de 19e eeuw werd hetland door 
de heersende mogendheden genegeerd, 
of werd alsnog getracht het land te koloni
seren. Binnenslands trachtte de oude fran
cofone elite haar mach! te consolideren 
ten koste van de zwarte bevolking. Buiten
landse investeringen, aangetrokken door 
de aantrekkelijke mark!, leidden in het be
gin van de 20ste eeuw tot een nieuwe af
hankelijkheid: namelijk van de Amerikaan
se schuldeisers. In 1915 bezette de Ame
rikaanse marine hetland. omdat Haiti haar 
schuldverplichtingen niet Ianger kon vol
doen De bezetters. die in 1934 onder Pre
sident Roosevelt HaHi haar zelfstandrgherd 
hergaven, zetten een systeem van effec
tieve controle over ~et bestuur op, met op
nieuw de francofone elite aan de mach!. 
De Afrikaanse nationale cultuur werd on
derdrukt, totdat de arts Duvalier haar be
lang onderkende. Hij gebruikte haar ech
ter als machtsbron. Sinds Duvalier in 1957 
biJ algemene verkiezingen onder Ameri
kaanse supervisie aan de macht kwam ba
seerde hij zijn dictatuur op de Voudou, de 
volksreligie, en op zijn geheime politie, de 
Tanton Macoutes. HiJ riep zich uit tot presi
dent voor het Ieven en legde de opvolging 
door zijn zoon grondwetteliJk vast. Het Ie
ger plaatste hij onder zijn bevel. Oppositre 
werd met geweld onmogeliJk gemaakt. 

Dit regime zette zich voort onder zijn 
zoon, Jean-Claude De steeds schriJnen
der armoede onder het overgrote deel van 
het volk leidde begin 1986 tot stopzettrng 
van de Amerikaanse hulp, en vervolgens 
tot het vertrek van Jean-Claude Duvalier 
(die ziJn vertrek vierde met een feest van 
champagne en cocarnel). · 

Naar een democratie? 
Op deze basis is srnds 1986 gewerkt aan 
de opbouw van een democratre in Harti. 
Een vriJwel onbegonnen opgave. lmmers. 
met het vertrek van de Duvaliers was nog 
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geen einde gekomen aan de oude infra
structuur van corruptie en uitbuiting. Met 
name Ieger en Tanton Macoutes gingen 
onverdroten op de oude repressieve voet 
door.' 

Toch konden enige aanzetten in de goe
de richting gegeven worden. Eind 1986 
stelt een constituerende vergadering een 
nieuwe grondwet op, die op 29 maart 1987 
per referendum aan de kiezers werd voor
gelegd. 98% van hen stemde voorl Op ba
sis van deze grondwet werd vervolgens 
een Conseil Electoral Provisoire, de CEP, 
benoemd, bestaande uit negen leden, af
gevaardigd door burgerlijke en kerkelijke 
organisaties, zoals de Organisatie voor de 
verdediging van de rechten van de mens 
en de Haltiaanse Bisschoppenconferentie. 

Op basis van deze grondwet werden op 
29 november 1987 door de CEP verkiezin
gen gepland, die echter in een groot 
bloed- en brandbad eindigden. Twee on
afhankelijke radiostations werden opge
blazen. Het exacte aantal dodelijke 
slachtoffers van deze dag is nooit geteld. 
Een getuige telde de 30ste november 
langs de weg over een afstand van 50 km 
nog 12 lijken. Vele stembureaus, en dan 
vooral scholen, werden bij aanslagen ver
woest. zodat een groot deel van die infra
structuur vernield was. 

Vanwege de vele protesten, vooral uit 
het buitenland, organiseerde het Ieger op 
17 januari 1988 nieuwe verkiezingen. Deze 
keer werd Leslie Manigat, een christen-de
mocraat. tot president verkozen. Deze ver
kiezingen, waarvoor zich heel weinig kie
zers hadden Iaten registreren. worden al
gemeen als frauduleus beschouwd. Zo 
kreeg een Nederlandse JOUrnalist op straat 
stapels stembiljetten in handen gedrukt. 
Een in Harti wonende Nederlandse be
schikte over 20 stembiljetten. 

Toen Manrgat vervolgens, zonder steun 

2 Hartr deer Th cd Wor.d Gurdc. 1988 
3 Harlr 1990 Ouclle Oemocral!c? Hi111r Solrdamc lntcr

n;::!t1or1ale Doss1cr 
4 Ha·lr deel Dcvcloprnenl and Hurmm R.gl•ts by Errc Sot

tas OMCT /SOS-TORTURE 
C1 Hartr 1990 Ouelle Oemocral!c'? pag. 28 
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BurtenlancJ 

van de bevolking. de vele problemen 
waarmee Hatlt kampte, een lege schatkist 
en een economtsche blokkade door de 
Verenigde Staten, te lijf wtlde gaan. greep 
het Ieger opnteuw tn Verschillende gene~ 
raals volgden elkaar hierna in snel tempo 
op, totdat ook de laatste, Avril, door gene~ 
raal Abraham tn maar! 1990 op het vlieg~ 
tuig naar Mtami werd gezet en een lid van 
het Hof van Cassatie, mevrouw Ertha Pas~ 
cai~Trouillot. tot tijdeliJk presiderlt, als 
hoofd van een burgerregenng, werd be~ 
noemd. Een Consei/ d'Etat, bestaande uit 
negentten vertegenwoordigers uit het maat~ 
schappelijk Ieven en aile regto's van het 
land, werd hierop officieel benoernd Even~ 
als een ministerraad, bestaande uit dertten 
leden. De voorberetdingen van vrije ver~ 
kiezingen onder letding van de CEP na~ 
men een aanvang. lntussen ging het ge~ 
weld op de oude voet door de Tanton Ma~ 
coutes accepteerden de gewijzigde op~ 
stelling van het Ieger (dat ook zelf nog 
intern verdeeld was) niet. Het gehele ver~ 
kiezingsproces werd in die situatie ver~ 

schillende keren stilgelegd Roger Lafon~ 
tant. de Ieider van de Tanton Macoutes. kon 
ongehinderd uit ztJn ballingschap terugke~ 
ren, rondreizen en zelfs op de televisie op~ 
treden. zonder gearresteerd te worden 

Schendingen van mensenrechten 
Het regime van de Duvaliers wtst zich ja~ 
renlang staande te houden door iedere 
oppositte met geweld en aanslagen in de 
kiem te smoren. Dit systeem zette zich ook 
tijdens het post~Duvalier lijdperk voort. De 
rechtspraak kwam hierbtJ af en toe te hulp, 
zoals biJ de vriJspraak voor het bloedbad in 
Leogane. waarbij in Januari 1986 100 do~ 
den vielen · Het aantal schendingerl van 
de mensenrechten sinds begin 1986 be~ 
slaat een lange lijst. Slechts enkele voor~ 
beelden hier In JUii 1987 werden 150 boe~ 
ren vermoord op een cobperatie in Jean 
Rabel, dte aan de kerk gelieerd ts. De po~ 
ging om zelf verbetering in hun bestaan 
aan te brengen werd hen noodlottig. Groot~ 
grondbezitters, geholpen door Tanton Ma~ 
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coutes, hebben met hen afgerekend. Een 
reeks (moord)aanslagen volgde. Sommige 
slaagden, andere niet. Op 11 september 
1988 werd de kerk van St. Jean Bosco liJ~ 
dens de vtering varl de mis door pater Aris~ 
tide aangevallen en brandde af. Er vielen 
13 doden en 70 gewonden De aanvallers 
stonden onder Ieiding van de burgemees~ 
ter van Port~au~Prince, Franck Romain Pa~ 

ter Aristide bleef bij de aanslag onge~ 

deerd, zoals hiJ ook zes andere aanslagen 
overleefd heeft. Hij kreeg hierdoor een 
aureool van onraakbaarheid. 

Tijdens ZtJn eerste Jaar als president 
bleek, dat voor Generaal Avril democratie 
niet inhield dat ziJ die voor schendingen 
van de mensenrechten verantwoordelijk 
waren, ook vervolgd zouden worden. 
Sinds november 1989 ging het met de 
mensenrechten dan ook weer snel achter~ 
uit. Vele gevallen van martelingen, ge~ 

dwongen ondergronds gaan, het aan ban~ 
den leggen van de persvrijheid werden 
hterna gemeld, hetgeen resulteerde in de 
staat van beleg, uitgeroepen in Januari 
1990. lnternationale druk bracht opnieuw 
uitkomst. In maar! verdween president/ge~ 
neraal Avril naar Amerika en werd een 
voorlopige burgerregering gevormd. 

Toch gaan ook nu de mensenrechten~ 
schendtngen door. Een massamoord 
vindt plaats in Artibonite op 19 maar! (11 
doden, 338 huizen vernield), op 19 april in 
Cabaret (1 dode, 35 huizen afgebrand), 
op 31 mei in Perodin (Artibonite) (6 do~ 
den). Op 21 juni word! een lid van de 
Conseil d'Etat, Serge Villard, vermoord sa~ 
men met een vakbondsman. Tot slot vindt 
lien dagen voor de verkiezingen een aan~ 
val met granaten plaats op een kerk in Pe~ 
lionville, waar een verkiezingsbijeenkomst 
met pater Aristide gehouden word! (8 do~ 
den, 56 gewonden). En dat zijn dan maar 

6 Hartr 1990 Ouelle Democrat1e? pag 25 
7 Rapporten van o rn Amencas Watch Natrona! Coalrtron 

for Hartran Refugees. CantJbean Rrghts en de lnterna
tronal Commrssron of Junsts. The More Thrngs Chan
ge. Human Rrgl1ts rn Hartr. Rcvertrng to Despotrsm en 
In the Armys Hands, en hot Jaarboek 1990 van Amnes
ty lnternatronal 
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'Lange n1en voor het stemlokaal Vaak uren geduld1g wachten · 

enkele voorbeelden uit de lange lijsten, die 
de mensenrechtenorganisaties bijhouden 

Door middel van intimidatie en repressie 
word! tot aan de verkiezingen getracht 
iedere vorm van democratie en organisatie 
van het volk, zoals vakbonden en mensen
rechtenorganisaties, onmogelijk te maken. 
Angst was het gevolg. Angst, die zijn 
weerslag had op bijvoorbeeld de leden 
van de Conseil d'Etat, die nog vlak voor de 
verkiezingen uit hun huurpand gezet wer
den en zich in een tijdelijke behuizing te
midden van de dozen moesten behelpen 
Angst bij de eigenaren, die hun huizen ter 
beschikking hadden gesteld om als stem
lokaal te dienen en die toezegging na de 
aanslag in Petionville ter elfder ure introk
ken. 

Verkiezingen 
In deze sfeer konden de voor 16 decem
ber 1990 geplande verkiezingen door
gang vinden. Onder het oog van zo'n 800 
buitenlandse waarnemers. Met name de 
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Verenigde Naties en de Organisatie van 
Amerikaanse Staten waren met grote 
teams aanwezig. Teams waren er ook van 
de Liberale en Socialistische lnternationa
le. de vakbonden en de kerken. De Chris
ten Democratise he I nternationale besloot 
uit protest tegen het feit, dat Manigat, de 
Ieider van een van de christen-democrati
sche partijen, niet mocht deelnemen aan 
de verkiezingen, geen waarnemers te zen
den.c De Caribische Conferentie van Ker
ken volgt al sinds 17 jaar het proces in Hai
ti Sinds 1986 werden verschillende waar
nemingsteams naar Ha1t1 gezonden, op 
verzoek van de Hai'tiaanse Protestantse 
Federatie en haar lidkerken. Doel van de 
missies was 'door de aanwezigheid de be
trokkenheid van de Caribische kerken en 
volkeren met het Ha1tiaanse volk op deze 
momenten van trauma en hoop tot uitdruk
king te brengen'.' Bij de mislukte verkiezin-

8. Verklar~ng CDI10-12-1990 
9. Verslag CCC m1ss1e JUill 1989 
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Burtenland 

gen van 1987 werden de waarnemers van 
de kerken ook zelf met het geweld gecon
fronteerd. Enkelen van hen waren ook nu 
aanwezig. Door middel van een intensief 
gesprekkenprogramma, gevolgd door een 
aantal bezoeken, konden de leden van het 
kerkelijke waarnemersteam, zich op de 
verkiezingen voorbereiden. De gesprek
ken met onder meer de CEP, de Conseil 
d'Etat (met hen voor en na de verkiezin
gen I) en met pater Aristide gaven een 
goed beeld van de situatie in Haiti. Maar 
dat deden ook de indrukken opgedaan !lj
dens de bezoeken in en buiten de hoofd
stad Port-au-Prince. 

Gezien de historie van geweldadige ver
kiezingen waren de verwachtingen en 
voorbereidingen daarop zeker afgestemd. 
Er waren vele voorzorgsmaatregelen ge
nomen. Zo lag het totale (economische) Ie
ven stil gedurende de dag voor, de dag 
zelve en de dag na de verkiezingen. Ge
motoriseerd verkeer was op de verkie
zingsdag verboden, behalve voor voertui
gen met een Laisser-passer, zoals van 
JOurnalisten en waarnemers. Hieraan werd 
strikt de hand gehouden. 

De organisatie van de verkiezingen was, 
zeker in de omstandigheden waarin ge
werkt moest worden, bewonderenswaar
dig. Gelijktijdig werd voor 4 of 5 bestuurs
lagen gekozen. Gezien het grote percen
tage analfabeten waren de afgevaardig
den te herkennen aan nummer van de 
lijst, afkortingen van de partijnaam, naam 
van de kandidaat, foto van de kandidaat 
en symbol en van de partij. Er waren 14 000 
stembureaus over het gehele land ver
spreid, met per bureau 250 geregistreerde 
kiezers. Op een bevolking van zes miiJoen 
Ha1tianen hadden zich ruim dne miiJoen 
mensen Iaten registreren De centrale 
computer- de CEP kon over een compu
ter beschikken - had 10% aan dubbel-re
gistratie geconstateerd. Ieder stembureau 
had een comm1ssie van vijf leden die goed 
voorbereid waren. Aan outillage kon aileen 
het absolute minimum ter beschikking wor
den gesteld: kartonnen dozen om de ver-
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schillende gekleurde stembiljetten in de 
bijbehorend gekleurde doos te doen, als
mede de rode inkt, waarin des kiezers 
duim gedompeld werd nadat de stem was 
uitgebracht. 

Om de kiezers goed voor te bereiden op 
hun verantwoordelijkheid in dezen waren 
er burgerschapsavonden/cursussen ge
houden, met behulp van de kerken. Het Ie
ger had driedaagse seminars belegd voor 
de militairen over mensenrechtenzaken. 
Op het programma burgerschapskunde, 
de grondwet, Ha.(tiaanse geschiedenis en 
de verantwoordelijkheid van militairen. Een 
soortgelijk programma woonden de sectie
chefs bij, die op het platteland het gezag 
bekleedden. ' 

De politieke partijen waren eveneens in 
dit proces betrokken; er werd deze keer 
niet met vuil en modder over en weer ge
smeten, maar op de bal gespeeld. 

Een en ander is de verkiezingsstrijd ten 
goede gekomen. De omstandigheden in 
aanmerking genomen was het opmerkelijk 
hoe vrij en eerlijk deze verkiezingen verlie
pen. Leger en politie waren inderdaad a-po
litieke aanwezigen, die hooguit de orde 
handhaafden als dat al eens nodig was. 
Onregelmatigheden konden slechts in een 
district geconstateerd worden. Voor het 
overige konden de mensen inderdaad zelf 
hun stem bepalen en uitbrengen. Met een 
ongelooflijke trots werd aan deze burger
plicht voldaan. Soms kn1elend in het zand in 
een hoek van een hut brachten mensen, die 
nog noo1t een pen hadden vastgehouden 
nu hun stem uit. En de inspanning die het 
dan kostte om die niet voorgevouwen stem
biljetten zo te vouwen, dat zij in de goede 
bus terechtkwamen I Terwijl de stembu
reaus pas om 18.00 uur sloten hadden vele 
al om 12.00 uur aile 250 kiezers verwerkt. 
Ha1l1 had werkeliJk democratische 
verkiezingen I 

De stembureaucomm1ssies werden ver
volgens nog met de nodige problemen ge-

10 In the Army·s /lands. NCHR Gn Amerrcas Watch. pag 
?3 
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confronteerd om aile benodigde formulie
ren in te vullen Een niet eenvoudige opga
ve, omdat in de meeste stembureaus geen 
elektriciteit aanwezig was of andere ver
lichting Zelfs fakkels kon de CEP niet be
schikbaar stellen. De toezegging van 150 
motoren voor het ophalen van de stem men 
bleek eveneens op het laatste moment in
getrokken. lntim1datie? 

President Aristide 
Toch ging ondanks de problemen de ge
hele operatie goed Op de ochtend na de 
verkiezingen werd duidelijk dat het Front 
National pour Ia changement et democra
tie met pater Aristide als presidentskandi
daat ruim 70% van de stemmen had be
haald Waar de mensen twee dagen voor 
de verkiezingen al waarschuwden: 'Ameri
ka pas maar op, Aristide wordt presidentl', 

Amerika pas op: Aristide 
wordt president 

kwamen ziJ nu massaal de straat op om de 
overwinning van de democratie te vieren. 
Massaal juichten zij dit keer 'Wij ziJn er niet 
voor betaald, wij kozen uit vrije will' Dever
kiezingsoverwinning werd door de HaHia
nen beleefd alsof het de Berlijnse muur 
was die gevallen was. Die steer van ver
zoening, verbroedering en van een nieuw 
begin bleef hangen Op straat zag Je bur
gers militairen een lift geven en omge
keerd. De avond voor de verkiezingen wa
ren de krottenwijken met bezemen ge
keerd - de internationale waarnemers 
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mochten de puinhopen niet zien. Na de 
verkiezingen werden ook de straten spon
taan van het vuil ontdaan. Een nieuw elan, 
nieuwe hoop had zich van HaHi meester 
gemaakt. 'Wij Iaten ons deze overwinning 
n1et meer afpakken', zeiden de mensen. 
En aldus geschiedde. Toen Roger Laton
tan!, de Ieider van de Tanton Macoutes, 
begin januari zijn woorden gestand tracht
te te doen, dat hij nooit zou toestaan, dat 
Aristide als president beedigd zou wor
den, en het Ieger in eerste instantie aarzel
de in te grijpen, greep het volk woedend 
in. aanhangers van Lafontant werden ter 
plaatse gelyncht. De staatsgreep werd 
vervolgens snel bedwongen en Lafontant 
zit nu vast. De bevriJdingstheoloog pater 
Jean-Bertrand Aristide is 1nmiddels als 
president van Ha1ti ge1naugureerd Het 
feest werd gevierd op lavalassiene wijze 
als een vloedgolf. Zoals de partiJ van Aris
tide campagne had gevoerd onder het 
motto Lava/as, wat zoiets betekent als de 
vloedgolf, of de lawine. De eerste daden 
van de nieuwe president waren onder 
meer een ontbijt in het paleis voor de be
delaars van Port-au-Prince: hamburgers 
en frisdrank. Een aard1g gebaar natuurlijk, 
maar niet een bijdrage tot leniging van de 
nood. 

ldeeen 
Vier dagen voor de verkiezingen in Ha1ti 
had het internationale team van waarne
mers, dat namens de kerken de verkiezin
gen bijwoonde, een ontmoeting met de 
aanstaande president, pater Aristide. Op 
dat moment stond zijn verkiezing nog 
geenszins vast, en nog minder was het ze
ker, dat de verkiezingen ongestoord zou
den verlopen. Aristide geeft in die ontmoe
ting zijn opvattingen weer. 'lk heb het ge
voel, dat wij een manier delen om christe
nen te zijn in een politieke realiteit. Zelfs 
indien wij als christenen in een politieke 
realiteit hier in Ha1ti staan, dan nog gaat 
het niet aileen om zijn positie als kandidaat 
in de politiek het is vooral onze positie als 
christenen, in de rooms-katholieke kerk, 
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Presrdcnt Arrstrde met bisschop Calvrn Felrx (R K ), voorzitter van de CCC-delegatre (lrnks) en rev. Allan Kirton, secreta
rrs-generaal van de CCC 

de protestantse kerk en in voudou. Men
sen, die in God geloven en mij vragen hun 
kandidaat te zijn, betrekken mij als chris
ten in de politieke realiteit. Oaarom denk ik 
dat deze realiteit een vraag voor christe
nen kan zijn Zoals wij steeds zeggen 'Wij 
ziJn geen kandidaat, maar wij zijn bereid te 
doen, wat de mensen ons vragen te doen. 
Omdat WiJ God door de mensen ontmoe
ten.· 

Toen het Ha1tiaanse volk een kandidaat 
wilde zien, van wie het kon zeggen: dit is 
een goede keus, betekende dit dat het 
wist wat het wilde. Waarom gingen de 
mensen, toen ziJ mij gekozen hadden, di
rect naar de verkiezingsreg1stratie? Oat 
betekende wiJ zijn het volk, het volk van 
God. op zoektocht naar gerechtigheid, op 
zoek naar hen die willen sterven om een 
maatschappiJ waarin gerechtigheid heerst 
te bere1ken. Op deze man1er voelen wij 
hoe nabJJ wiJ zijn, hoe nabiJ wiJ samen kun
nen gaan dezelfde richting uit, terwijl WIJ 
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onze geschiedenis verbeteren.' 
Ha1ti is een van de armste Ianden ter we

reid. Wat verwacht Aristide na de verkie
zingen van de internationale gemeen
schap om Ha1ti te helpen met de proble
men waarvoor het land staat. Aristide 'lk 
geef een theoretisch in plaats van een po
litiek antwoord. Sommige christenen in de 
wereld zijn bang wanneer ziJ zich realise
ren hoe sterk andere christenen in de we
reid politiek betrokken kunnen zijn In 
plaats van ge'lsoleerd te ziJn als christenen 
hier in Ha1ti, zullen wij proberen om dicht 
bij andere christenen te staan, zodat zij 
zullen begriJpen waarom WiJ deze weg in 
de politiek gaan 

Terzelfdertijd verwacht ik als christen zo 
mogeliJk heel goede informatie over wat wij 
als christenen trachten te doen in Ha1ti. Als 
WiJ ervoor kiezen die weg te gaan. dan is 
dat niet omdat wij zo van de politiek hou
den, maar omdat wij ellende haten. Omdat 
wij onrecht haten. Ellende en onrecht bete-
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kenen voor ons zonde. Stel, er is een rege
ring zonder de wil om het volk te steunen 
bij de opbouw van een maatschappij, 
waarin gerechtigheid heerst. Natuurlijk kan 
de kerk dan over gerechtigheid spreken, 
maar het word! in die situatie heel moeilijk 
voor haar. Daarom zeggen wij als christe
nen wij doen wat we kunnen om nader tot 
andere christenen overal ter wereld te ko
men en tot onze Heer, om samen te trach
ten gerechtigheid te bouwen. Oat zou een 
prachtige hulp zijn Wij wachten eropl' 

De campagne onder de leus 'Lava/as' 
kriJgl een grote respons biJ de Haltiaanse 
bevolking. Oat wekt verwachtingen onder 
het volk. Aristide 'Ook al geloven wiJ als 
christenen in Jezus, als politici zeggen wij 
geen enkele menselijke "Marshall" zal het 
sociale probleem kunnen oplossen. Dus 
vertel ik hen niet, dat ik in staat zal zijn om 
aile problemen op te lossen. Maar samen 
kunnen wij beginnen om de real1teit te ver
beteren. Samen zullen wij trachten te doen 
wat we kunnen doen Oat is een manier om 
de mensen te Iaten weten hoe wiJ in de 
nieuwe realiteit zullen staan. zonder hen 
wijs te maken dat ziJ een volkomen nieuw 
Ha1ti zullen krijgen. Mensen begrijpen dat 
heel goed. Maar ze weten ook dat als wij 
winnen wij in een land zullen Ieven, waarin 
de Macoutes hen niet zullen onderdruk
ken. ZiJ realiseren zich, dat als wij winnen 
zij zich gelukkig zullen voelen. Oat is het 
zeer kritieke geschenk, dat wij al gekregen 
hebben. En gezien onze economische si
tuatie kunnen wij niet zeggen dat morgen 
iedereen te eten zal hebben. Maar wij ho
pen, dat wij slap voor slap in staat zullen 
zijn om Ha1ti haar eigen bevolking te Iaten 
voeden.' 

Aristides regering 
Het is moeilijk om inzicht te krijgen in de 
ontwikkelingen van de situatie na zijn in
stallatie. De Nederlandse media berichten 
bijna uitsluitend over Ha1ti, wanneer er 
weer aanslagen hebben plaatsgevonden 

Tot premier is benoemd Rene Preval, 
die voor zijn beleid als uitgangspunten 
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heel! Gerechtigheid en respect voor de 
rechten van de mens, participatie en door
zichtigheid. · 

Het regeringsprogramma bevat acht 
punten 
a het verlagen van de kosten van levens-

onderhoud. 
b beperking van de publieke uitgaven, 
c terugdringen van de corruptie; 
d controle over de Staatsinkomsten, waar

bij de afwezigheid van een coherente 
fiscale politiek onder de vorige regerin
gen een tekort van ± 1 miljard gourdes 
per jaar heeft opgeleverd; 

e creeren van werkgelegenheid, verbete
ring van de infrastructuur om investerin
gen in de prive-sector te bevorderen; 
decentralisatie, waaronder het bevorde
ren van industrialisatie in de provincies; 

g hulp aan de boeren voor de eigen voed
selvoorziening en herstel van de han
delsbalans; 

h heroverweging van de staatsonderne-
mingen. 

Een aantal middelen word! hierbij vooral 
genoemd, zoals de oprichting van een kre
dietsysteem, en van nieuwe landbouwor
ganisaties. Naast de voedselvoorziening 
en de gezondheidszorg word! een alfabe
llsatieprogramma opgezet om drie miljoen 
mensen tussen de 15 en 40 Jaar binnen 30 
Jaar te bereiker1. Het kabinet van Rene Pre
val telt twaalf ministers onder wie drie vrou
wen. 

lnmiddels heeft Aristide besloten tot op
richting van een bank voor arme vrouwen. 
en in het bijzonder voor straatverkoop
sters. De bank krijgt een startkapitaal van 
1 miljoen dollar. Het maartsalaris van Aris
tide wordt als gift aan de bank geschon
ken ·· Oat is een ander beleid dan men in 
Ha1ti gewend is. De Volkskrant kopt dan 
ook recent: 'Er zit een heilige in het Natio
naal Paleis'. Aristide zou zelf de laatste zijn 
om dat te beamen. 'Het is niet miJn rol aile 
problemen voor het volk op te lossen. Nee. 

11 Ha1t1 Obscrvatcur 20 le 27 fevrrer 1991 
12 Frankfurter Algemcmc. 1 8 Mar z 1991 
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lk moet de grondwet in praktijk brengen en 
volgens de grondwet moet het hele volk 
participeren. Mijn taak is eenheid tot stand 
te brengen. Eenheid in al haar pluriformi
teit en diversiteit, geen uniforme eenheid. 
Eenheid die van dag tot dag wordt opge
bouwd door participatie van het hele 
volk.' ' 

Helaas ligt er een wereld van verschil 
tussen de profeet en de staatsman. Om de 
huidige problemen van Hatti op te lossen 
is niet aileen inventiviteit en intellect nodig, 
maar ook geld. Zo werkt de elektriciteit in 
de hoofdstad nog maar 2 a 3 uur per dag. 
De reden7 Een aantal donorl3nden heeft 
zijn toezeggingen aan de nieuwe presi
dent niet gestand gedaan, maar wachten 
af. ' In die situatie blijkt het verschil tussen 
wensen en mogelijkheden de president 
heeft de burgers steeds voorgehouden op 
eigen kracht te vertrouwen om de zaken 
voor elkaar te kriJQen Maar naast eigen 
kracht is hulp van buiten onontbeerltjk. 
Kranten in Hatti roepen inmiddels de presi
dent op om tot daden te komen. samen 
met hen die Haiti werkelijk willen helpen. 

Een uitdaging aan de internationale ge
meenschap nu werkelijk te Iaten zien, dat 
ziJ bereid is de jonge democratie te hel
pen. 

De economische situatie in Hattt is zeer 
slecht, zoals wij in het begin van dit artikel 
reeds zagen. Zo is het BNP in 1989 en 
1990 met 1 ,5% afgenomen, de gourde van 
38% tot 60% gedevalueerd. De koffieop
brengst is met 48% afgenomen. Het over
heidstekort bedraagt naar schatting inmid
dels ruim 1 miiJard dollars. lnkomsten had 
de regertng in het verleden nauweliJkS, 
omdat de enige bron van inkomsten. de in
en export, voornamelijk in handen van het 
Ieger was. Daarnaast werd een groot deel 
van de oogsten, zoals van de koffieoogst, 
via de Domtnicaanse Republiek het land 
uitgesmokkeld. Ook hier in Hatti werd ge
constateerd dat de nationale rijstproduktie 
kapot gemaakt was door de import van 
goedkope, gesubstdieerde Amerikaanse 
rijst. In delen van het land heerst honger. 
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De erosie is enorm en ook in de 'groene· 
delen van het land zeer zichtbaar. Aan het 
einde van de regentijd stonden de rivieren 
droog. Desalniettemin heeft de aansluiting 
van Hatti bij de Lome-akkoorden in 1989 
entge hoop op verbeterde exportmogelijk
heden gewekt. 

Om in een dergelijke situatie een rege
ringsprogramma te bouwen op het bren
gen van gerechtigheid vereist moed. Toch 
is het JUist gerechtigheid waarom het 

Nederland moet Ha'1'ti hulp 
toezeggen 

Hattiaanse volk pater Aristide gekozen 
heeft. Er moet een einde komen aan deter
reur en het zinloze lijden, het geweld. Aris
tide kan dat slecht bereiken, wanneer ztjn 
steun beperkt blijft tot Hatti zelf. Zonder dat 
hij ook vanuit het buitenland op daadwer
kelijke steun kan rekenen. De eerste toe
zeggingen biJ ziJn ambtsaanvaarding wa
ren hoopgevend De effectuering van die 
toezeggingen blijkt opnieuw een moei
zaam proces. Vanuit Nederland is tot nu 
toe geen toezegging gedaan. lntegen
deel. Ook al zijn uitgangspunten van het 
Nederlandse ontwikkelingsbeletd de be
scherming van de mensenrechten en de 
ondersteuning van (Jonge) democratieen, 
de vraag om hulp voor Ha'lti wordt in Den 
Haag negatief beantwoord. De beide re-

13 Volkskrant 23 maart 1991 
14 Onze W8rcld maart 1991. Nouvellrste. le 1'3 mars 

1991 
15 Nouve!liste. le 13 mars 1991 
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geringspartijen verschuilen zich daarbij 
achter elkaar het CDA ziet geen kans Mi
nister Prank te overtuigen dat Ha1ti 'moet' 
('Prank wil niet'), en Minister Prank ver
schuilt zich achter het CDA, van welke par
tij hij niet meer Ianden op de lijst van hulp
ontvangers mag zetten. Een beschamen
de vertoning gezien de uitgangspunten 
van het beleid. Als er een situatie is, waar 
Nederland het niet mag Iaten afweten, dan 
zou dat juist Hal'ti zijn, waar de bevolking 
zo sterk het verlangen naar gerechtigheid 
en democratie getoond heeft. Zander nu 
direct tot grootscheepse hulp over te 
gaan, moet Nederland toch kunnen Iaten 
weten, dat het bereid is het Ha1tiaanse volk 
terzijde te staan, indien gewenst en moge
lijk. Hulp van een van de oudste democra
tieen ter wereld aan een van de jongste, 
die toevallig in omvang met Nederland te 
vergelijken is, is meer dan een morele 
plicht. De hoop van de Ha1tianen, biJ de 
verkiezingen tot uitdrukking gekomen, 
mag niet beschaamd worden in een nieu
we periode van mensenrechtenschendin
gen en (economische) uitzichtloosheidl 

Kanttekening 
Tenslotte Van de 26 kandidaten die zich 
voor de presidentsverkiezingen hadden 
aangemeld, werden door de CEP maar 11 
verkiesbaar gesteld. De anderen werden 
op verschillende technische gronden af
gewezen. Onder hen de christen-demo
craat Manigat, de Ieider van een van de 
twee christen-democratische partijen in 
Ha1ti. Bij sommige christen-democraten in 
Europa is dat op problemen gestuit. Voor 
de duidelijkheid niet de christen-demo
cratische partij werd van de verkiezingen 
uitgesloten, maar haar Ieider Manigat 
mocht in deze verkiezingsronde geen pre
sidentskandidaat zijn. Manigat's vrouw be
sloot daarop in solidariteit niet door te 
gaan in de striJd om een zetel in de Senaat. 
Zelf is Manigat tegen de beslissing van de 
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CEP in beroep bij het Hoog Gerechtshof 
gegaan, welk beroep op technische gran
den niet voor 16 december 1990 behan
deld kon worden. De loyaliteit van de 
Christen Democratische I nternationale ten 
aanzien van Manigat lijkt niet in overeen
stemming met de Haltiaanse werkelijkheid 
om twee redenen: 
1 Manigat heeft meer dan de helft van zijn 

Ieven in het buitenland gewoond en daar 
veel vrienden. In Ha1ti heeft hij die echter 
niet of nauwelijks meer. 'Hij heeft geen 
roots meer in Ha1ti', aldus vele zegslie
den in Ha1ti. 

2 Een belangriJker reden is, dat Manigat 
zich bij de verkiezingen van begin 1988 
door het Ieger tot president heeft Iaten 
kiezen. Gezien de reactie van de men
sen op de verkiezing van Aristide, moet 
dat in Manigat's geval met omkoping ge
paard zijn gegaan. Deze keer waren zij 
er immers niet voor betaald. Ook al heeft 
Manigat in 1988 nog zulke goede be
doelingen gehad - er werd geen twijfel 
over ziJn integriteit uitgesproken - hij 
heeft zich door het Ieger Iaten misbrui
ken in niet eerlijke en grootscheeps ge
boycotte verkiezingen. 

Het CDI-besluit werd genomen onder druk 
van de Duitse CDU. In tegenspraak hier
mee in de Duitse toezegging bij de instal
latie van president Aristide tot hulp ten be
drage van 34 000 000 dollar.'' 

Een gesprek van de Christen Democra
tische lnternationale met Hal'tiaanse chris
tenen en met pater Aristide zou voor een 
goede plaatsbepaling daarom aanbeve
ling verdienen. 

16 Onze Were/d. maart 1991 
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Chrrste11-democratre 

P Maertens 

Christen-democraten 
en conservatieven 

In Europa is jacht gaande op het knusse 
politieke midden. Doet zich dit versch;jn
sel ook voor blj de Britse Conservatieven' 
Het is nog te vroeg om vast te stellen. Eer
der verschenen in deze serie. Th. Brinkel, 
De christen-democratie in West-Europa 
(januari 1990), H. Hoogerwerf en A Kop
pe;an, Heeft de Europese christen-demo
cratie nog toekomst (mei 1990), Th. Jan
sen, Christen-democratisch en/of conser
vatief (september 1990), A Oostlander, 
Christen-democratische versus conserva
tieve politiek (september 1990) 

De vergadering van de EVP-top van partij
en regeringsleiders over het profiel, de po
litieke obJectieven en de strategie in het 
perspectief van de Europese Unie, was 
geen vrijblijvende denkoefening. 

Sinds de oprichting van de EVP in 1976 
ziJn voortdurend stappen gezet naar inte
gratie van het gedachtengoed en naar ver
groting van de eenheid en de aantrek
kingskracht van deze Europese politieke 
formatie. Het is in 1991 niet de eerste gele
genheid dat de vraag zich stelt of partiJen, 
die zich niet officieel met een 'christelijke' 
naam tooien, kunnen toetreden tot de 
Europese VolkspartiJ (en overigens ver
wijst ook de naam zelf van de EVP naar de 
discussies die hierover werden gevoerd). 
We denken hier aan de toenaderingen en 
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toetredingen van Fine Gael, Nea Demo
kratia en Partido Popular. 

Het antwoord op de toetredingsaan
vraag van de Britse conservatieven is voor 
de een een kwestie van opportuniteit en 
voor de ander van ideologische zuiver
heid. Onderliggende tekst poogt duidelijk 
te maken dat een eenzijdig antwoord de 
problemen niet oplost 

Conservatisme 
Het is zeer moeilijk een duidelijke definitie 
te geven van het conservatisme als ideolo
gische of maatschappelijke stroming. En 
de terminologie verschilt bovendien naar
gelang men in de Angelsaksische wereld 
erover schriJft dan wei in continentaal 
Europa. In continentaal Europa wordt het 
conservatisme doorgaans duidelijk als 
'rechts' of liberaal aangevoeld en als dus
danig sterk onderscheiden van centrum
partijen of zeker 'linkse' partijen. In de An
gelsaksische wereld heeft de term 'con
servatisme' een meer genuanceerde con
notatie. 

In tegenstelling tot andere grote politie
ke stromingen bestaat van het conserva
tisme geen basisgeschrift of reeks basis
geschriften waaruit een ideaalbeeld van 
de samenleving te voorschijn komt en van 

P Maertens rs drrecteur van het Centrum voor Politreke, 
Economrsche en Socrale Stud res (CEPESS) 
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waaruit politiek wenselijke actiepunten en 
gedragingen kunnen worden gedistilleerd. 
Conservatisme is eerder een manier van 
handelen in de maatschappij, dan een set 
vastgestelde regels om die maatschappiJ 
te veranderen. Conservatieven hebben 
wei degelijk een boodschap aan begrip
pen als sociale vooruitgang, aan de stabi
liserende rol van godsdienst en gezin in de 
samenleving, aan het belang van de eco
nomische vrijheid voor de samenleving, 
maar zij weigeren consequent deze din
gen 'opgelegd' te krijgen uit ideologische 
'handboeken· en gedragscodes 

Het is dan ook slechts ex post dat een 
aantal belangrijke karakteristieken van het 
conservatisme kunnen worden ontleed, 
zoals het vooral in ziJn Britse variant is ver
schenen. In het kader van de gestelde 
vraag is het vooral deze variant die ons in
teresseert en niet de meer Latijnse, autori
taire of reactionaire variant, zoals die zich 
in de negentiende eeuw, en vaak ook als 
reactie op de Franse Revolutie heeft ge
manifesteerd. 

In heel de geschiedenis van de Britse 
conservatieve partij kan een afkeer wor
den vastgesteld van teruggrijpen naar gro
te principes en theoretische blauwdrukken 
om de samenleving vorm te geven. De 
meeste conservatieven stellen zelf dat 
conservatisme nauwelijks een doctrine is 
en vee I meer een 'habit of mind, a mode of 
feeling, a way of living'.' 

In wat nu volgt, wordt op basis van het 
feitelijk politiek gedrag en de maatschap
pelijke standpunten toch een poging ge
daan om de 'conservatieve mens- en 
maatschappijvisie' te definieren. Dit kan 
de confrontatie met het christen-democra
tisch gedachtengoed aileen maar verge
makkelijken. 

Mens- en maatschappijbeeld 
Als er dan toch een geestelijke vader van 
het conservatisme moet worden aange
duid, dan vall deze rol te beurt aan de Brit
se parlementarier-filosoof Edmund Burke. 
In zijn Reflections on the Revolution in 
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France ( 1790) wordt al snel het onder
scheid duidelijk dat door de conservatieve 
ingesteldheid word! gehanteerd. Niet het 
hebben van idealen is verkeerd, de manier 
waarop die idealen worden gerealiseerd. 
moet echter met de grootste omzichtig
heid worden uitgewerkt Burke verzette 
zrch niet tegen de vooruitgangsgedachte 
maar wei tegen het hanteren van eeuwig
geldende kaders, binnen welke iedere po
litieke handeling moet worden gelegiti
meerd. 

Twee elementen karakteriseren de conser
vatieve mentaliteit 
- een diep wantrouwen tegenover de 

menselijke natuur, tegenover anarchie, 
tegenover ongecontroleerde innovaties; 

- een diep vertrouwen in historrsche contr-
nurteit en verbanden die hun deugdelijk
heid hebben bewezen. 

Conservatieven zrjn niet per se cynicr, 
maar ze geloven niet in de natuurlijke en 
vanzelfsprekende goedheid van de mens. 
lndien de mens niet deelachtig word! aan 
grote maatschappelrjke tradities en over
ge!everde normen, dreigt hiJ het slacht
offer te worden van anarchie in een onge
controleerde samenleving. 

Conservatieven ziJn geen voorstander 
van ongebrerdelde vrrJheid. Het duurzame 
overgeleverde en af en toe bijgestelde 
normenkader in de samenleving zorgt er
voor dat de mens opgroeit om ethisch ver
antwoord te handelen en op verantwoor
delijke wiJze gebruik te maken van ziJn vriJ
heid. 

De in bedding van de menselijke vriJheid 
in bredere tradrties is bedoeld om het bes
te uit de mens te halen. Het is dus geen 
pleidooi voor een totalitaire staat, die de 
menselijke natuur tot beterschap kan 
dwingen. Conservatieven geloven immers 
al evenmin in de ingeboren goedheid en in 
de capaciteiten van de staat om op 

1 R J Wh1te. gGCIIeerd 1n B Patterson. What IS Brrt1sh 
Conservatism?, 111 An Introduction to Modern Conser
vatism Europea11 Dcmocrat1c Group (EPI. ran 1990 
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objectieve en rechtvaardige manier te oor
delen over de toekomst van de mens. 

Het geloof in de ingebedde traditie is 
gestoeld op de waarneming dat het lot van 
de mens in het algemeen geleidelijk ver
beterd is, niet noodzakelijk via revolutio
naire processen, maar ook en vooral via 
een moeizaam maar in de praktijk succes
vol proces van 'trial and error' om de sa
menleving welvarender en beter te maken. 

Conservatieven dromen niet van een 
'heils'samenleving, waarin de mens vanuit 
een hoger beginsel of vanuit de staat 
wordt 'verbeterd' en in die zin is er, bijna 
paradoxaal, in deze filosofie, een groot 
respect voor de 'mens zoals hiJ is' of 'de 
mens in al zijn facetten'. De lotsverbetering 
van de mens moet vanzelfsprekend wor
den nagestreefd, maar daarvoor moet 
men niet als voorafgaande voorwaarde 
verplichte 'geschriften' consulteren (of ze 
nu van religieuze, historisch-materialisti
sche of libertarische aard zijn). Het goede 
1n de mens zal, geleerd door positieve er
varingen, gemakkelijker bovenkomen dan 
indien het naar boven wordt gedwongen. · 

Visie op de samenleving 
In continentaal Europa wordt conservatis
me in de publ1eke opinie soms gelijkge
steld (en dan vooral onder invloed van een 
aantal elementen van het Thatcher-beleid) 
met een radicaal en eenziJdig liberalisme. 
Oit is begriJpeliJk, maar historrsch niet cor
rect. De traditionele conservatieve visie op 
de samenlev1ng is eigenlijk intrinsiek te
gengesteld aan de atomistische visie van 
het extreme liberalisme. 

Conservatieven beschouwen de sa
menleving als een organisch geheel dat 
op een natuurliJke wijze de gelegenheid 
moet krijgen te evolueren, en dat bestaat 
uit een complex netwerk van verbanden, 
die elkaar sterk be1nvloeden Zij verwer
pen zowel concepten van rationele plan
ning van de samenleving als atomistische 
visies, waarbiJ het individu het allerbelang
rijkste is en via een aantal mechanische of 
economische wetten ook het geheel van 
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de samenleving beter kan worden. De or
ganische eenheid in de samenleving 
wordt gegrondvest op een aantal eenma
kende en stabiliserende factoren ge
meenschappelijke tradities, loyaliteit en res
pect tegenover de politieke en maat
schappelijke instellingen, enz. 

Oeze visie op de samenleving sluit aan 
bij de mensvisie in die zin dat conservatie
ven uitgaan van de wens van de burger 
om zijn Ieven op een zo ordelijk mogelijke 
wijze te plannen. De mens plant zijn Ieven 
in de verwachting dat de levensomstan
digheden morgen niet fundamenteel zul
len verschillen van vandaag en hecht dus 
een groot belang aan continu1teit. Het gaat 
als het ware om een filosofische variant op 
de 'rationele verwachtingen'-theorie. Een 
samenleving als organisch geheel heeft 
geen behoefte aan revolutionaire verande
ringen. 

De verleiding is groot om dit conserva
tisme dan ook gelijk te stellen met weer
stand tegen iedere verandering zelf. Dit is 
niet correct. Veranderingen zijn soms no
dig, maar ze moeten pragmatisch en ge
leidelijk worden doorgevoerd. De ervaring 
leert immers dat te bruuske of revolutionai
re veranderingen chaos veroorzaken en 
dat de eerste slachtoffers van deze chaos 
vaak die categorie burgers ziJn, wiens lot 
men in eerste instantie wilde verbeteren. 

'To be conservative is to prefer the fami
liar to the unknown·.' Bij de vertrouwde 
deelorganen en instituties in de brede zin 
in de samenleving horen in de conserva
tleve ingesteldheid dan ook biJvoorbeeld 
de kerk. het gezin, het prive-bezit , die 
waardepatronen vertegenwoordigen, die 
in het verleden bewezen hebben verande
rlng en lotsverbetering aan te kunnen en 
zelfs te stimuleren, maar dan in continu·l
teit. 

2 B Patterson. o.c p 9 people should. by and 
be allowed to en1oy themselves 1n their own way 
than be bullied by others 'lor thc1r ow11 good or for the 
sake of some hypotlletlcal Utop1a' 

3 M Oakeshott. gec1teerd 1n B Patterson. art crt p 6 
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Visie op de overheid 
In een organische samenleving is de over
heid niet de almachtige planner van de 
veranderingen, maar een begeleider er
van. Uit die visie op de overheid vall ook 
gemakkeiiJk af te leiden dat politiek in de 
conservatieve visie de kunst van het mo
gelijke is. Een goede politiek is een prag
matische politiek. die volgens de 'common 
sense· werkt en respect betoont voor het 
werk van de voorgangers. D1t laatste as
pect IS erg belangriJk Een conservatieve 
politiek is een politiek van gele1deli]kheid 
en gezond verstand, niet zozeer en niet ai
leen uit een vorm van geestelijke luiheid, 
maar vooral ook uit eerbied voor de reeds 
opgedane ervaringen. 

Oit respect voor de ervaring draagt er 
ook toe bij dat ook de burgers en de groe
pen in de samenleving op tradities een be
roep kunnen doen en dat de overheid dus 
niet haar tentakels op aile maatschappeliJ
ke domeinen moet uitstrekken. De over
heid moet zich bescheiden en terughou
dend opstellen 

Vermits conservatieven geloven in de 
eigen mogeiiJkheden van individuen en 
groepen moet de overheid optreden tegen 
iedere vorm van machtsmisbruik die deze 

Volgens de conservatieven 
heeft de overheid geen 
zending tot lotsverbetering 

mogelijkheden zou aantasten. Een scepti
cisme tegenover overheidsinmenging is 
het gevolg, maar ook tegen machtscon-
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centraties bijvoorbeeld in de economische 
sector. 

De overheid heeft impliciet geen zen
ding tot lotsverbetering. Door evenwel op 
basis van geleidelijkheid de veranderin
gen in de samenleving te begeleiden, zal 
in de conservatieve visie diezelfde over
heid in de feiten effectief meer voor lotsver
betering gedaan hebben dan op basis van 
vage theorieen mogelijk zou ziJn geweest. 
De overheid (en dus ook de politiek) hoeft 
in de ogen van de conservatieven niet 
idealistisch te zijn, ze moet wei op een 
doeltreffende wijze dienstbaar ziJn 

Visie op economie 
De conservatieven hechten vanzelfspre
kend groot belang aan de vrije-markteco
nomie en het prive-eigendom. Maar hier is 
er een duidelijk onderscheid met het prin
cipiele liberale gedachtengoed. Het plei
dooi voor de vrije onderneming vloeit niet 
zozeer voort uit een geloof in de onzichtba
re hand van de economische efficientie, 
dan wei uit het gevoel dat ontwikkeling van 
eigendom biJ zo breed mogelijke lagen van 
de bevolking een van de beste methoden 
is om (economische) machtsconcentraties 
tegen te gaan Bovendien verhoogt prive
eigendom de autonomie van de burgers 
om hun rol in de samenleving te vervullen. 

In dezelfde optiek zijn nationalisaties 
dus ook niet aangewezen vanuit efficien
tieredenen, maar ook vanuit de vrees voor 
de totale onmondigheid van de burger te
genover de staat. Mogelijkheden tot eigen
domsverwerving (dit geldt zeker in de 
huisvestingssector) dragen biJ tot de 'ver
heffing' van de burger; redeneringen over 
ongelijkheid in de eigendomsverdeling zijn 
voor de conservatieven van secundair be
lang. Wat telt, is de bevordering en ook 
materiele ondersteuning van een minimale 
private levenssfeer. 

Er zit sociale bewogenheid in het pro
gramma van de conservatieven (ook al is 
dit vaak meer een paternalistische be
zorgdheid dan wei een neiging om structu
rele wijzigingen door te voeren). De ultie-
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me geldigheid van het vrije-marktsysteem 
als meest aangewezen om op efficiente 
wiJze goederen en diensten op de markt te 
brengen, betekent voor de meeste conser
vatieven geen vriJbrief om geen sociale 
gevoeligheden op te brengen. In die zin 
zijn conservatieven trouw aan het alge
meen scepticisme tegen wetmatigheden. 
die de maatschappij zouden regeren • Vta 
een lange traditie van machtsuitoefening 
hebben in het verleden conservatieve be
leidsverantwoordelijken vaak meer kunnen 
doen in de sociale sector dan Labour zou 
kunnen doen aan de hand van theorieen 
gebaseerd op de klassenstriJd. 

De geschiedenis zal later moeten uitwiJ
zen of het erg radicale economische pro
gramma van Thatcher een echte breuk be
tekend heeft met dit 'mainstream conser
vatism' dan wei een noodzakelijke correc
tie op de collectivistische excessen van de 
jaren zeventig in het Verenigd KoninkriJk 
De regeerstijl tussen 1.979 en 1990 is im
mers niet die van een geleidelijke pragma
tische verandering geweest, maar wei die 
van plotse quasi-revolutionaire aardver
schuivingen. Er zijn reeds een aantal sig
nalen voor de stelling dat de jaren tachtig 
een noodzakelijk, maar hard intermezzo 
ziJn geweest in de conservatieve benade
ring van het economisch Ieven en dat na 
de sanering ruimte is voor een evenwichti
ge benadering.' 

Terminologie is natuurlijk erg flexibel, 
maar in de vraaggesprekken en uitspraken 
van de nieuwe eerste minister John Major 
en vooral van de nieuwe partijvoorzitter 
Chris Patten vall een naar continentale nor
men veel meer verteerbaar taalgebruik op. 
De opmerkingen van Major over een 'op
portunity society' zijn bekend, en klinken 
heel wat minder koel dan het vaak ongenu
anceerde pro-kapitalistische pleidooi van 
de Thatcher-vleugel bij de conservatteven. 

T ermen a is 'equal access to opportuni
ty', 'social responsibility', 'welfare capita
lism' en zelfs 'social market economy' wor
den steeds frequenter gebruikt.' Zij zijn op 
zichzelf natuurlijk geen waarborg dat de 
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conservatieven 'the middle way in econo
mic policy' (Patterson) vertegenwoordi
gen. Dit is een te optimistische conclusie. 
Zij zijn wei van die aard om met grate aan
dacht de opmaak van het verkiezingsma
nifest voor 1992 te volgen. 

Er is in elk geval geen sprake van biJ de 
conservatieven (ook niet bij de 'wets') de 
verworvenheden van het Thatcher-tijdperk 
ter discussie te stellen: meer belastingen, 
meer overheidsuitgaven, hernationalise
ringen, herstel van de macht van de vak
bonden, opnieuw instellen van wisselcon
troles zullen niet in het verkiezingspro
gramma staan. Wei lijkt er een zekere be
zorgdheid te groeien om het nieuwe 
zelfvertrouwen van de vrije-marktecono
mie op aangepaste wijze te begeleiden. 
Interviews met de nieuwe partijvoorzitter 
wiJzen hier onder meer op. 

Christen-democratisch gedachtengoed 
Het is niet de bedoeling hier de basisfilo
sofie van de christen-democratie nog eens 
te expliciteren, wei om voorliggende vier 
basisvisies van de conservatieven te toet
sen aan ideeen, waardepatronen en feite
lijke gedragingen van de christen-demo
cratie in West-Europa. De vergelijking tus
sen christen-democratie en conservatisme 
wordt erg bemoeilijkt omdat in de Angel
saksische wereld geen equivalent aanwe
zig is van de continentale christen-demo
cratie en er een geheel verschillende tradi
tie van partijpolitteke evolutie gegroeid is. 
Zo is het nog te vroeg om de impact van 
het in november 1990 opgerichte 'Move
ment for Christian Democracy in Britain' in 
te schatten. 

Toch zijn er in een eerste benadering 

4 B Pallerson. art crt p 17: 'The conservatrve party has 
always refused to be dommated by ecor10mrc laws 
whether marxrst or market' 

5 Zre hrerover o.m Lord Bethell. Moral Apects of Conser
vatrsm. An Introduction to Modern Conservatism. EDG 
(EP). pn 1990 p 21-25 

6 Of dat de vertegenwoordrgers van de 'dry-strekkrng 
terrcrn aan het verlic1en Louden zr 1n tegenover de 
wets' rn de partrJ 

7 0 m rn PH Stepher1s. Car~ng. cuddly Tory (rntervrew 
met C Patten). Fmancia! T1mes. 7/1/91 
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gemakkelijk enkele gelijkenissen aan te 
duiden.~ Beide stromingen hechten groot 
belang aan de waarden van het gezin, de 
kerk(en) en de (lokale) gemeenschapsvor
ming. Beide stromingen huldigen als be
ginsel de onaantastbaarheid van prive
eigendom en de beperking van de rol van 
de overheid Zowel christen-democraten 
als conservatieven tenslotte lijken tntrin
siek anti-socialist en anti-collectivist. Dit 
zijn echter gevaarlijke veralgementsertn
gen en ze doorstaan moeilijk de toets van 
de nuancering Een herneming van de in
deltng van het conservatieve gedachten
goed moge dit duidelijk maken. 

Visie op mens en samenleving 
De conservatieven gaan uit van de vast
stelling dat de mens een aantal karakter
trekken in zich draagt, die indien ze niet 
door historische tradit1e en maatschappe
lijke inbedding worden btjgesteld, negatie
ve gevolgen kunnen hebben voor de sa
menleving. AI is de mens niet fundamen
teel slecht, hiJ is in elk geval onvolmaakt. 
Het goede in hem moet op een pragmati
sche, niet te idealistische wijze worden 
wakker gemaakt. 

De christen-democraten daarentegen 
huldigen een meer idealistlsch mens
beeld. Vanuit de verwijzing naar de schep
pingsdaad beklemtonen ziJ de fundamen
tele waardigheid van ieder menselijk per
soon; deze waardigheid rnoet worden ver
zekerd door omstandigheden te creeren in 
de samenleving waardoor deze personen 
zich zowel materieel als geestelijk kunnen 
ontwikkelen en dit in harmonische samen
werking met anderen. De rijkdom van de 
term personalisme kan niet genoeg wor
den benadrukt de waardigheid van ieder 
menselijk persoon, in gemeenschap met 
anderen.' Vanuit deze visie kan de chris
ten-democratie alvast als ambit1euzer wor
den gecatalogeerd dan het conservatis
me. Zolang immers de basisvoorwaarden 
voor de ontplooiing van de menselijke per
soon niet zijn vervuld, is er voor de politiek 
een taak tot omvorming of hervorming van 
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de samenleving weggelegd. Als uitgangs
punt van het politiek handelen gaat het hier 
toch om een fundamenteel verschil. 

Conservatieven en christen-democraten 
delen de basisvisie, ziJ het anders gefun
deerd, dat de samenleving zoveel moge
lijk een organisch geheel moet zijn dat be
staat uit diverse samenwerkingsverban
den. Maar ook hier voegt de christen-de
mocratie er een aantal ambities aan toe. 
De notie ·gemeenschap gaat ver·der dan 
een aantal uit traditie gegroeide verbin
dende idealen. Zij is gegroeid uit het besef 
dat de waardtghetd van de menselijke per
soon ook ethisch moet worden gefundeerd 
in een solidaire gemeenschap. Het 'sup
plement d'!3me' van de christen-democra
ten is prec1es dat de menselijke persoon 
niet beperkt wordt tot zijn materiele zelfont
plooiing, maar dat de uitbouw van de sa
menleving als harmonische gemeenschap 
even noodzakelijk is voor de zelfontplooi
ing. 

Zomaar kiezen voor de continutteit om 
deze organische verbanden hun werk te 
Iaten doen, zoals de conservatieven het 
voorstellen, is voor de christen-democra
ten dus uitgesloten. Ook inzake de visie op 
de samenleving ziJil de christen-democra
tische politic1 'reformistischer' ingesteld 
dan de conservatieven. Zolang de samen
leving geen harmonieuze gemeenschap 
is, moet er politiek worden ingegrepen 
vanuit een ideaalbeeld, hoe onprecies 
ook. De christen-democratische visie over 
de overlegeconomie zal men tevergeefs 
bij de conservatieven zoeken. 

Visie op de overheid 
De visie van de christen-democraten op 
de rol van de overheid in de samenleving 
is in principe niet meer interventionistisch 

8 C Clemens Chnstran Democracy the Different Dimen
Sions of a Modern Movement. EPP-Occasronal Papers. 
1. 1989. p 13-16. 

9 Het rs geen tocval dat op t1et ideologrsch cor1grcs van 
de CVP van 1986 het personalrsme als cerste van de 
vrcr basrsbegr1ppen wordt vooropgcsteld van de chrrs
ten-democratie. naast solrdae~te't. verantwoordelrtkherd 
en rentmeesterschap 

Christen Democratrsche Verkennrngen 5/91 

Chr 

da 
brE 
ool 
do 
ver 
'an 

vin 
me 
hie 
rer 
het 
we 
det 
lot~ 

ind 
de 
die 
te · 
ser 
eth 
eg< 
get 
aln 
in r 
pet 
Ma 
eer 
hei 

Vis 
Ch 
tie\ 
miE 
glo 
te 
sy<::. 
ant 
var 
chr 
zer 

[ 

het 
tie\ 
eer 
zor 
Bij 
ver 

Chr1 



Christen-democrat1e 

dan deze van de conservatieven. De in
breng van de staat of van de overheid is 
ook voor de christen-democraten geen 
dogma. In de praktijk is er echter wei een 
verschil, dat voortvloeit uit het verschil in 
'ambitie' tussen beide stromingen. 

Zolang de visie op mens en samenle
ving nog niet ten voile is gerealiseerd, 
moet de overheid immers optreden om 
hiervoor de nodige voorwaarden te cree
ren De rol van de staat gaat verder dan 
het verzekeren van veilige grenzen, van 
wet en orde, en van machtsspreiding en 
democratie, zij moet voorwaarden van 
lotsverbetering tot stand brengen. 

Solidariteit opbrengen is niet aileen een 
individuele verantwoordelijkheid, ze is ook 
de verantwoordelijkhe1d van de overhe1d, 
die een ethisch surplus moet proberen toe 
te voegen aan de onderlinge relaties Ius
sen mensen en groepen van mensen. D1t 
ethisch surplus is er niet op gericht een 
egalitaire samenleving tot stand te bren
gen, en evenmin om vanuit de overheid 
almachtig op te treden. De overheid moet 
in nauw overleg met de 'natuurlijke' groe
peringen in de samenlevmg optreden 
Maar zij heeft hierbij een uitgangspunt, 
een doel; zij streeft 'publieke gerechtig
heid' na.' 1 

Visie op de economie 
Christen-democraten delen met conserva
tieven het vertrouwen in de marktecono
mie als meest efficient systeem om een 
globale materiele lotsverbetering tot stand 
te brengen. Beide stromingen zien in dit 
systeem een middel tot spreiding van ver
antwoordelijkheden en tot opwaardering 
van de mens. Ook op d1t domein is de 
christen-democratie echter weer ambitieu
zer dan het conservatisme. 

De beperkingen van de excessen van 
het kapitalisme in de traditionele conserva
tieve stroming is vooral gegroeid vanuit 
een meer paternalistisch ingestelde be
zorgdheid over het welzijn van de burger 
Bij de christen-democraten gaat het stre
ven naar een sociale markteconomie ver-
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der dan wat sociale correcties op de 
markteconomie. De overheid moet in de 
mark! mechanismen en structuren voor
zien die sociale doelstellingen van wel
vaartsspreiding mogelijk maken. De socia
le markteconomie is een ge1ntegreerd 
concept, waarbij beide elementen van de 
term hun belang hebben. Het concept ap
pelleert veel beter dan de conservatieve 
benadering aan de nood tot solidariteit en 
samenwerking in de samenleving. Een 
eigen, in de Britse traditie ingebed, con
cept van sociale markteconomie lijkt bij de 
conservatieven nog niet voorhanden. 

Wat deze vier basiselementen betreft, 
gaapt dus nog een kloof tussen het con
servatieve en christen-democratische ge
dachtengoed. Fundamenteel verschil bliJfl 
natuurlijk het ultieme referentiepunt. Con
servatieven verwijzen naar historische tra
ditie, waarbij kerk en geloot een stabilise
rende rol in de organische samenleving 
kunnen vervullen, terwijl de Ultgangspun
ten van de christen-democratische teksten 
in laatste instantie verwijzen naar de op
roep die van het evangelie uitgaat. 

Het verschil is in de praktijk misschien 
minder groot dan op het eerste zicht blijkt, 
maar we bekommeren ons hier vooral om 
het gedachtengoed 

Beoordelingscriteria 
De vraag tot toenadering vanwege de Brit
se conservatieven kan worden beoordeeld 
op ideologische criteria, zoals hierboven, 
maar ook op bredere criteria. zoals verder 
aangegeven. 

1 Dreigt er een verlies aan identiteit biJ een 
gebeurlijke toenadering? lnzake ideologi
sche uitgangspunten hebben de conser-

10 Publ1eke qerechl!ghe!d Een clmsteo-democralische 
VISIC op de ro/ van de over/wid in de samenlev!flQ. 
Wetenschappel11k lnst1tuut voor hel CDA. okt 1990. 
p. 117 stellen dat de chr1sten-dcmocrat1e 1n de 
staat 8811 ge7agslnStlluul Llel. dal recl1t lot 
moel brengcn Taak van de overhe1d IS hct om 
vaard1ge samenlev1ngsverhoudinge11 le beschermen 
waar ZIJ le v1nden LIJn en tc creeren waar LIJ ontbre
ken· 
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vatieven nog een hele weg af te leggen 
vooraleer zij de hoekstenen van de chris
ten-democratische filosofie kunnen vol
gen. Cruciaal is dan ook de bereidheid om 
integraal deze filosofie te belijden. De 
Europese verkiezingsprogramma's van 
beide stromingen zijn, ook wat de uit
gangspunten betreft, nog te verschillend 
om een snelle toenadering te verhopen.' 

De christen-democraten 
hoeven hun identiteit niet te 
verliezen, maar de 
conservatieven 

Zoals de zaken er nu voorstaan, is de 
vraag echter niet of de christen-democra
ten hun identiteit zullen verliezen, maar wei 
of de conservatieven - in het kader mis
schien van hun 'pragmatische' filosofie -
bereid zijn hun identiteit te verliezen. Met 
andere woorden de christen-democraten 
moeten hun ambities niet verliezen, de 
conservatieven moeten in hun maatschap
piJmodel zelf ambitieuzer worden. 

2 De discussie over zuiverheid of onzuiver
heid moet op een realistische manier wor
den gevoerd. De politieke praktijk is ook 
een beoordelingscriterium. 

De christen-democraten hebben in de 
naoorlogse periode vrijwel constant de 
macht uitgeoefend in Belgie, Nederland, 
Duitsland en ltalie. Men kan verdedigen 
dat de 35Y/o die het CDA behaalde bij de 
verkiezingen van 1989 of de 44% die het 
CDU behaalde bij de eerste heei-Duitse 
verkiezingen op 2/12/1990 het gevolg zijn 
van de evangelische inspiratie van beide 
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partijen. Dit zal zeker meespelen. Maar het 
is zijn wensen voor werkelijkheid nemen te 
veronderstellen dat dit de doorslaggeven
de factor is. Veeleer gaat het - zeker in 
steeds meer geseculariseerde samenle
vingen - om een vertrouwen in de recht
vaardigheid van genomen maatregelen en 
in de regeerstijl. Volgende benadering 
over de christen-democratie als machts
factor lijkt wat hard, maar ze kan niet wor
den genegeerd • ' ... the movement has not 
produced any fresh political thinking since 
the 1940s, and the current generation of 
leaders .. is one of technocrats and party 
managers rather than intellectuals and vi
sionairies. Rightly, some think . 'It's not a 
sin to win elections. We have the right and 
the responsability to govern'.,. 
Er is een aspect dat beide stromingen in 
hun politieke praktijk gemeenschappelijk 
hebben. Met 42% van de stemmen in het 
Verenigd Koninkrijk kunnen de conserva
tieven onmogelijk aileen bij een elitaire 
groep kiezers recruteren. Hun politiek is 
dan ook, mede op filosofische basis ge
fundeerd, erg flexibel. Van aile Britse poli
tieke stromingen is de conservatieve partij 
diegene die zich in het verleden en ook nu 
het gemakkelijkst aanpast aan nieuwe om
standigheden, en is zelf als gevolg daar
van een factor van continu"rteit in de Britse 
samenleving geworden. Conservatief in 
benaming, is zij in de feiten en in een lan
ge-termijnperspectief de meest soepele 
Britse politieke formatie wanneer het op 
standpuntbepalingen aankomt. Sommi
gen hanteren de volgende definitie om het 
verschil tussen de Britse politieke partiJen 

11 T Jansen. Chnsten-democrat1sch en/of conserva
tlef?. Christen Democrat!sche Verkenmngen. septem
ber 1990. 379 omdat ubcrhaupt nog n1et Zlcht
baar gcworden IS. dat de Bntse conservat1even 1n de 
vraagstukken van het bele1d met betrekk1ng tot de sa
menleving een n1euwe. met chnsten-democrat1sche 
voorstell1ngen overeenkomende onentatie zoeken · 

12. Europe's Christian Democrats The Economist 
17/3/1990 p. 19-21 geeft een vanu1t Angelsaks1sch 
stand punt boe1end overz1cht van de eeuw1ge span
ning b1nnen de chrlsten-democrat1sche pol1t1ek tus
sen 1deal1sme en pragmat1sme. 
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duidelijk te stellen. 'The Conservative Par
ty ... is the one which has lasted.'' 

Is die flexibiliteit in de praktijk ook niet 
eigen aan de christen-democratische poli
tiek? Hier is ze evenwel niet op een f1loso
f1sch pragmatisme gebaseerd, maar wei 
op een Jarenlange praktiJk van machtsuit
oefening die vrijwel automatisch een ande
re kiJk op de samenlevingsproblemen 
voortbrengt. Is het niet zo dat vele burgers 
de chnsten-democratie niet zozeer erva
ren als de partij van het appel aan het 
evangelie, maar veeleer als de partij van 
het gezond verstand, van de gulden mid
denweg, van het evenwicht in de samenle
ving? De Jarenlange uitoefening van macht 
heeft een nieuw type van vertrouwen ge
creeerd niet aileen het vertrouwen in ideo
loglsche doelstellingen, maar ook het ver
trouwen in efficiente en rechtvaardige rea
llsatie ervan. 

3 Volgend beoordelingscriterium is het be
lang dat aan macht wordt toegekend. De 
d1scussie over toetreding tot de EVP-frac
tie wordt van haar theoretisch en groten
deels ideologisch karakter ontdaan in de 
mate dat het Europese Parlement in de 
toekomst over grotere bevoegdheden zou 
beschikken. De EVP heeft zich op het con
gres te Dublin zelf uitgesproken voor een 
medebeslissingsrecht van het Parlement 
in de Europese wetgeving en voor aile ba
sisakten van de EG. Nu zijn machtsverhou
dingen in het Europese Parlement partijpo
litiek reeds belangrijk (voor de verdeling 
van functies, commissies enz ), zij zullen 
echter in de toekomst ook inhoudelijk be
langrijk worden voor de bepaling van het 
beleid. 

Wat is belangrijker voor de christen-de
mocraten: het kost wat kost vermijden van 
tegenstellingen in het Europese Parlement 
(met desnoods de toebedeling aan zich
zelf van een rol in de marge) of de effectie
ve uitoefening van macht en verantwoor
delijkheid in een meerderheidssituatie 
(vooropgezet dat men de eigen identiteit 
kan bewaren)? Het antwoord op deze 
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vraag is een kwestie van politieke strategie 
en de vraag is in de grond niet verschillend 
van vragen die zich in het verleden ook 
voor nationale christen-democratische 
partijen reeds hebben gesteld. 

4 De tijdgeest is eveneens cruciaal. Doet 
zich in het Verenigd Koninkrijk niet stilaan 
dezelfde tendens voor als in de andere 
Westeuropese Ianden een massale Jacht 
op het knusse politieke centrum? Verkie
zingsprogramma's worden steeds moeilij
ker van elkaar te onderscheiden. Over de 
grote maatschappelijke uitdagingen en de 
basisschema·s om deze te lijf te gaan zijn 
de belangrijkste · politieke tendensen het 
eens. Aileen de nuances verschillen. Zan
der hierover een waardeoordeel te vellen. 
constateert men dat de burgers niet meer 
gepassioneerd raken door grote ideologi
sche debatten. '' Het is echter nog te vroeg 
om vast te stellen of de nieuwe generatie 
conservatieve verantwoordelijken gebro
ken heeft met de harde ideologische en 
onverzoenlijke lijn van de jaren tachtig en 
zich duurzaam meer naar het centrum zal 
opstellen. Bovendien is het te vroeg om 
vast te stellen of de nieuwe generatie uit
eindelijk het pleit binnen de Britse conser
vatieven, vooral dan inzake Europese poli
tiek, zal winnen tegen de Thatcher-vleugel. 

Tot besluit 
Wat de fundamentele uitgangspunten be
treft, is het water ongetwijfeld nog veel te 
diep. De christen-democratische ambitie 
en hoop op een betere wereld is moeilijk te 
verzoenen met de conservatieve berusting 
en traditiegebondenheid. Het concept van 
gerechtigheid komt niet voor in het conser-

13. B. Patterson. art. crt p 19 
14. J Rogaly. Rrdrng on the crest of a wave, FmanCJal Ti

mes. 1/2/1991 It Mr Patten rs contrrmed as the prrn
crpal manrtesto-wrrter he wrll presumably try to project 
Mr Majo(s Conservatrves as Christran Democrats. 
purveyors of the sacral market economy There rs a 
neat fit here with Labour They are now the sacral de
mocrats. purveyors of the sacral market economy. 
Just about the only srgnrfrcant difference between the 
two partres rs that Labour promrses to take in more 
taxes 
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vatieve denken, en de sociale markteco
nomie heeft er geen duidelijke invulling ge
kregen. En ook in het internationale en 
Europese denken is nog een grote kloof te 
overbruggen. 

Wat de politieke stijl en politieke praktijk 
betreft, ziJn de gelijkenissen, bewust of on
bewust, tussen christen-democraten en 
conservatieven frappanter. Beide groepen 
komen, waar ze de macht uitoefenen, over 
als de partijen van het gezond verstand, 
van het evenwichtig opnemen van verant
woordelijkheid, en a is een onontwijkbare 
factor van stabiliteit in de samenleving. 
Beide hechten groot belang in de feiten 
aan een aantal traditionele waarden en 
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steunpilaren in de samenleving zoals het 
gezin, de lokale gemeenschap. Het kie
zerspubllek vertoont ongetwijfeld sociolo
gische gelijkenissen (zeker in de landelijke 
gebieden) en het politieke taalgebruik van 
de conservatieven doet de JOngste tiJd 
steeds meer aan dat van centrumpartijen 
in continentaal Europa denken. De duur
zaamheid van de gelijkenissen in stijl is 
echter onzeker en leidt bovendien nog niet 
evident tot gelijkenissen in inhoud. 
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Perrscoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Profilering van de EVP 

De discussie over het verzoek van de Brit
se conservatieven toe te mogen treden tot 
de fractie van de Europese VolkspartiJ in 
het Europese Parlement is in het weekend 
van 13/14 april een beslissende fase inge
treden en verdient vanwege haar Ultzon
derlijk historisch belang aan betekenis 
voor de toekomst van de christen-demo
cratie en voor de vormgeving van Europa 
de bijzondere aandacht in de komende 
maanden van de achterbannen van de 
christen-democratische partijen in de 
Europese lidstaten Het verzoek wordt, zo
als bekend, ondersteund door de CDU en 
met name door de bondskanselier. Deze is 
na de opvallende stellingname van de 
nieuwe Britse premier en van de nieuwe 
voorz~tter van de Conservatieve PartiJ, 
Chris Patten, van mening dat de sche1d1ng 
nu ook principieel gering is geworden. Zo 
klein, dat niets een structurele en institutio
nele samenwerking in de weg staat tussen 
de conservatieven - nu nog 1n het Ver
enigd Koninkrijk en in Denemarken, maar 
straks ook in die andere aanstaande lid
staten van de EG waar traditioneel de 
christen-democratie geen of beperkt war
tel heeft geschoten- en de christen-demo
cratische stroming. Uit historisch oogpunt 
is dat opvallend. 

Historische beslissing 
Met name de CDU dnngt er regelmatig op 
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aan positief te reageren op het verzoek 
van de Britse Conservatieven te mogen 
toetreden tot de EVP-fractie. Oat is vanuit 
historisch oogpunt opvallend. In een aan
tal Europese Ianden IS de christen-demo
cratie ontstaan of heeft zij gefungeerd als 
een tegenbeweging tegen het conserva
tisme. Daar is er tussen deze bewegingen 
een bittere strijd gevoerd, soms zelfs bloe
dig tot de cimetieres sous Ia lune. Het ant
woord op dit verzoek raakt aan, is mis
schien bepalend voor, de politieke kaders 
van de 21 e eeuw. Het is een beslissing van 
uitzonderlijke betekenis. Aan de orde is de 
vraag met welke coalitie wij de staatkundi
ge orde in Europa proberen vorm te ge
ven. In de jaren negentig. Op dit moment. 

Onmiddellijk daarop volgend speelt de 
vraag welk soort Europa wij willen opbou
wen en met wie. Wat willen we straks echt 
met die Europese eenwording 
- de inrichting van de Europese maat

schappij, economisch, sociaal, cultu
reel; 

- de plaats, die Europa in mondiaal ver
band gaat innemen en zijn opstelling ten 
aanzien van de grote globale uitdagin
gen; 

- de nieuwe bepalende ethische vraag
stukken, welke vooral opgeworpen wor
den door de nieuwe technologische ont
wikkelingen, het gaat om de ethiek van 
de nieuwe macht. 



Ten derde heeft het samengaan van chris
ten-democraten en conservatieven gevol
gen voor de partijpolitieke verhoudingen 
Het is een bewuste strategie gericht op 
een partijpolitieke meerderheidsvorming in 
de Europese politiek. Oat kan tot een twee
partiJensysteem leiden, voor Europa, maar 
ook met onvermijdelijke uitstraling naar de 
binnenlandse politiek in verschillende ian
den. 

Tot slot staat de toekomst van de chris
ten-democratie op het spel. Een samen
gaan zou consequenties kunnen hebben 
voor een doorklinken van de christen-de
mocratische stroming uiteraard in die ian
den van de Europese Gemeenschap waar 
die stroming marginaal of afwezig is, maar 
ook kan het betekenen dat de christen-de
mocratie zelf uiteindeliJk een minderheids
positie gaat innemen in een grote conser
vatieve stroming. 

Het andere standpunt 
De aandrang van Duitse zijde om tot een 
herverkaveling en areaalvergroting te ko
men in het Europese politieke landschap is 
niet onbegrijpelijk. Men schept liever geen 
Europese eenheid als presentJe voor de 
socialisten. Daar zijn al veel voorbeelden 
van. Het verwijt van tweedeling geldt de 
linkerzijde met haar blokvorming en meer
derheidsstreven minstens evenzeer. 

Ook zij die de zuiverheid van de chris
ten-democratie in tact willen houden, kun
nen er niet omheen, dater zich in de afge
lopen jaren reeds op Europees niveau ont
wikkelingen hebben voorgedaan, die on
middellijk raakten aan de christelijke 
mens- en maatschappij-opvatting. Ontwik
kelingen waar zij- door geen of gebrekki
ge coalitievorming- loch geen invloed op 
konden uitoefenen. De veelomvattendheid 
van de Europese eenwording werpt zijn 
schaduwen al vooruit en dat zal steeds 
meer het geval zijn. 

Sommige burgers uit lage of kleine ian
den vinden het tot de kring toelaten van 
een andere grote broer, zeker na 3 oktober 
vorig jaar, ook iets wat het overwegen 
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waard zou zijn. Zij hebben daarbij het oog 
op de dubbele politieke dominant1e van 
dat ene EVP-Iid de CDU/CSU, de nume
rieke positie en het zo krachtige partij-ap
paraat en daartoe behorende mogelijkhe
den tegenover de zwakte van de andere. 
In deze overwegingen staat centraal een 
machtsvorming, gelijk krijgen 1n de poll
tiek, die er echt toe doet. 

Maar ook bij die machtsvorming tell de 
laatste vraag, namelijk of die macht ook 
gebruikt zal worden om de eigen politieke 
doelstellingen en idealen te bereiken. We 
ziJn er immers n1et mee gediend op te gaan 
in een meerderheidsstroming - waarin de 
christen-democratie zelf in de minderheid 
is - waarin we essentiele christen-demo
cratische aspiraties en keuzen niet kunnen 
waarmaken. 

Daarom verdient de druk van de Duitse 
christen-democraten een serieuze bena
dering. We moeten deze niet zonder meer 
afdoen met die bijna honderd redenen, om 
nooit het isolement van de eigen partiJ
vorming te hoeven verlaten. We moeten 
die achtennegentigste overweging van 
machtsvorming serieus nemen, maar be
palend zal voor ons zijn het antwoord op 
de laatste vraag, wat we met die macht 
kunnen bereiken en uiteraard of we dat 
doel ook op een andere manier zouden 
kunnen realiseren. 

Vier uitgangspunten 
In het Iicht van de hierboven geschetste 
consequenties is het allereerst zaak om, 
als de EVP tot partnerkeuze over moet 
gaan, zekerheid omtrent stand punt, karak
ter en voorspelbaarheid van toekomstig 
gedrag te verkrijgen. De recente ontwikke
lingen bij de Britse Conservatieven mogen 
verheugend zijn. De Euro-MP's mogen val
gens velen dichtbij uitgangspunten en een 
aantal strategische stellingnamen van de 
EVP staan. Maar de Tories zouden biJ de 
volgende kandidaatstelling best weer 
eens een groep van andere makelij kun
nen afvaardigen. Zij ziJn daar ook niet ge
houden tot zo'n afvaardiging van eenzelf-
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de orientering omdat men geen vastgeleg
de verwante politieke filosofie heeft of die 
ook nog niet onderschreven heeft. En bo
vendien wisselt het beeld van de stem
ming ten aanzien van Europa per opinie
peiling. De Conservatieve Partij is daar, 
door het niet hebben of niet onderschrijven 
van een verwante politieke filosofie, ook 
geenszins toe gehouden, maar bovendien 
wisselt het beeld per opiniepeiling. Hoe 
sterk is nu de Brugge-groep'? Hoe sterk 
zou ze zijn biJ een Tory-overwinning'7 Hoe 
ontwikkelt zich de Europese lijn van de To
ries als ze in de oppositie komen en La
bour een pro-Europa-beleid voert'? Het is 
nog veel te vroeg voor definitieve keuzen. 

De EVP kan sterk zijn als zij 
weet wat zij wil 

Het tweede uitgangspunt dient echter wei 
te zijn de erkenning dat een constante mi
noriteitspositie in de democratie best te 
verdedigen vall. Maar dan heeft het wei zin 
om naar coalities te streven En erkend 
moet dan worden dat de christen-demo
cratie die minoriteitspositie ook te wijten 
heeft aan haar afwezigheid in een aantal 
Ianden van de (vergrote) Gemeenschap. 
Het is dan minstens legitiem om te zoeken 
naar de meest verwante coalitiegenoot. 

Het derde uitgangspunt is gebaseerd op 
de wenselijkheid van coalitievorming en 
op de zekerheid, dat nu al, maar nog veel 
meer in de komende jaren, wezenlijke vra
gen in de Europese politiek aan de orde 
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komen die rechtstreeks met onze politieke 
overtuiging te maken hebben. Het uit
gangspunt is dat een versterking van pro
fie! en functioneren van de christen-demo
cratie op Europees niveau noodzakelijk is. 
Men is zwak in coalities, omdat men nume
riek zwak is. Men kan sterk zijn, als men 
echt weet wat men wil en daar door kennis 
van de maatschappelijke ontwikkelingen 
op kan preluderen. Oat wordt nog belang
rijker, omdat de bedreiging van de chris
ten-democratie niet aileen van buiten 
komt. WiJ dragen ook steeds als hypotheek 
het eigen gevaar van pragmatisme met 
ons mee. Bij de zich doorzettende secula
risering in Europa kan de christen-demo
cratie bovendien niet terugvallen op een 
automatisch met haar verbonden achter
ban Het gaat niet om etiketten bij de pro
filering, maar om duidelijk te maken, dat 
een evangelische grondslag bij de funda
mentele herinrichtingsvragen en proble
men van de moderne tijd in een politieke 
vertaling wei degelijk relevant en toe
komstgericht kan zijn. 

Ten vierde wordt echter de vraag naar 
machtsvorming en juiste richting daarvan 
bepaald door de betrokkenheid van de 
Europese burger bij de beslissingen op 
Europees niveau. Daarvoor is het demo
cratisch gehalte van Europa belangrijk. Er 
is bewustzijn nodig welke belangen er op 
Europees niveau geregeld worden of moe
ten worden. Er zouden fora moeten zijn 
van begeleiding, controlering, vertaling 
van de machtsuitoefening op Europees ni
veau. Het verhaal is niet af met het verster
ken van de bevoegdheden van het Euro
pese Parlement. Er zou ook sprake moeten 
zijn van partijvorming op Europees niveau. 
Die is in theorie wei al aanwezig, maar in 
de praktijk zeker wat de christen-democra
tie betreft nauwelijks tot deze eerdere ta
ken toegerust. Daarom ook is de discussie 
over fractievorming en samenwerking 
tussen twee zo verschillende groeperin
gen zo volstrekt anders dan men zich op 
nationaal niveau kan voorstellen. 
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Wat zeker niet? 
De Conservatieven zelf verkiezen dus niet 
de koninklijke weg van integratie in de 
EVP-fractie door zich volgens de voorge
schreven bepalingen aan te sluiten biJ de 
EVP. Daarom is er sprake van andere for
mules. Als het bovenstaande serieus ge
nomen wordt, dan dient ook de mogelijk
heid van artikel 5.b in het Reglement van 
de EVP-fractie 'allied membershtp', dat in 
wezen neerkomt op normale participatie in 
de fractie, op dit moment niet te worden 
opengesteld. Het gaat hierbij immers niet, 
zoals oorspronkeliJk met dit artikel was 
voorzien, om een paar afgevaardigden uit 
een land waar geen christen-democratie 
bestaat, maar om een massieve intocht 
van een goed gedisciplineerde groep die 
binnentreedt in een fractie die noch door 
discipline, noch door ideologische cohe
sie uitmunt. 

Van Duitse zijde is voorgesteld om dan 
maar een formule a Ia CDU/CSU toe te 
passen. Volgens die formule zijn er 
inderdaad momenten, waarop een zekere 
mate van afstandelijkheid te bespeuren 
vall. Er wordt zowaar enkele malen per jaar 
afzonderlijk vergaderd, vooral bij benoe
mingen. Maar in de kern zijn twee elemen
ten bepalend: het normale politieke werk 
vindt in gezamenlijke fractievergaderingen 
plaats en er is een fractieleider, met aile re
gelende mogelijkheden. De realiteit is, dat 
er een fractie is. Het volgen van deze for
mule zou neerkomen op een definitief sa
mengaan. Omgekeerd: een breuk tussen 
CDU en CSU staat gelijk met een partij
scheuring. 

Op dit moment zijn de Britse Conserva
tieven een partner, die in uitgangspunten 
en politieke praktijk in de vastgelegde po
sities nog een grote afstand inneemt ten 
aanzien van de christen-democratische 
uitgangspunten, die een dubieus verleden 
heeft ten aanzien van de versterking van 
de Europese instituties en nog zo onvoor
spelbaar is ten aanzien van de toekomsti
ge opstelling. Wie daarmee zo'n samen
werkingsverband aangaat heeft een on-
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mogelijk verhaal te vertellen aan de eigen 
achterban. 

Beloftes van beterschap 
Maar er zijn in Bonn en Brussel recentelijk 
goede voornemens op tafel gelegd. Er ziJn 
verschillende gelegenheden geweest. 
waarop vruchtbaar is samengewerkt. Het 
blijvend buiten de poort houden van de 
Conservatives zou wei eens kunnen lei den 
tot een klop op een andere deur. ZiJn er 
geen andere mogelijkheden van meer dan 
ad hoc samenwerking? 

Vooropgesteld moet dan worden, dat in 
het normale menselrjke verkeer eerst eens 
word! aangezien, hoe betrokkenen die 
goede voornemens in de prakliJk vertalen 
lmmers. ten aanzien van de centrale pun
ten die de christen-democratie dierbaar 
zijn, hebben de conservatreven in de jaren 
tachtig standpunten rngenomen die dwars 
tegen de onze ingingen Of dikwijls heb
ben zij onze prioriteiten zeker niet ge
deeld. Oat geldt zeker voor de volgende 
belangrrjke onderwerpen 
- de federale opzet van de Europese 

Unie; 
- de sociale dimensie van de Europese 

eenwording, zoals onder andere vervat 
in het Sociaal Handvest en het tot op he
den door de Tories zo verfoeide sociaal 
actieprogramma van de Commrssie; 

- de bescherming die de chrrsten-demo
craten wensen te geven aan gezin (van 
steun voor de voorstellen onzerziJds biJ 
de Conservatives is uitdrukkelijk nog 
niets gebleken); 

- de ethische problematiek; 
-- de uitgangspunten van het Europese 

landbouwbeleid (de Conservatieven 
voelen eigenlrJk helemaal nrets voor een 
gemeenschappelrJk landbouwbeleid); 

- de milieuproblematiek (het blijkt in de 
praktijk. dat hier de opvattingen zeer 
sterk afwijken van de christen-democra
ten); 

- de erkenning en de bevordering van in
termediarre structuren, het maatschap-
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pelijk middenveld, de rol van de sociale 
partners; 

- de Noord - Zuid relatie. 
Bijna twee Jaar geleden is afgesproken dat 
in een tweejarige periode een zekere sys
tematiek 1n de samenwerking zou worden 
gebracht, en dat na twee jaar een evalua
tie zou plaatsvinden. Geconstateerd kan 
worden dat de sfeer van de samenwerking 
goed is, en dat intussen de Conservatie
ven ten aanzien van het eerste punt lijken 
- herhaal lijken op te schuiven. Als zij in
derdaad, zoals de nieuwe voorzitter van 
de Tories uitsprak, bovend1en het beginsel 
van de sociale markteconomie gaan ac
cepteren, dan moet er ook ruimte ontstaan 
ten aanzien van het tweede punt. 

De meest logische conclus1e van het 
bovenstaande zou zijn, dat de proefperio
de verlengd word!. Haar juist op dit mo
ment afbreken is een ongegrond signaal 
Alles ligt immers op een aantal punten nog 
zo onder de hypotheek van de voorlopig
heid en van de afstand op een aantal an
dere punten, dat een uitbreiding van de 
proefperiode tot het einde van de leglsla
tuurperiode van dit Parlement gewenst 
I ijkt. 

De EVP-top heeft dan ook al terecht 
weerstand geboden aan de druk om in dit 
stadium over de institutionele samenwer
kingsvormen te besluiten zonder dat de 
hypotheek van de voorlop1gheid IS opge
heven. Aan de andere kant heeft men een 
duideliJk perspectief Willen b1eden aan de 
conservatieven dat wanneer men op prin
cipiele en praktische iJkpunten van een 
echte verwantschap blijk zou geven, er 
ook een perspectief is van institut1onele 
samenwerking. In de periode vanaf 1 april 
1992 tot de rest van deze zittingsperiode 
van het Europese Parlement zou dan een 
zwaarder reg1me van samenwerking tot 
stand kunnen komen. Wat echter niet in
houdt een fractie-eenheid en wat geijkt en 
ontbonden kan worden aan het einde van 
deze zittingsperiode van het Europese 
Parlement. 
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Het eigen huiswerk 
De consequenties van de beslissingen die 
op het spel staan vereisen derhalve ook 
van de ziJde van de EVP, in dit stadium op 
de eerste plaats van de fractie, een zeer 
grote inspanning. Eigenlijk hadden we die 
inspanning al moeten leveren waar het 
ging om de evaluatie van. de samenwer
king in die afgelopen twee jaren. Zowel op
stelling als stemgedrag van de conserva
tieven in het Europese Parlement als van 
hun thuisbasis en het lijkt in hoge mate ge
wenst dat 1n de komende weken een rap
port wordt opgesteld om convergenties en 
antithesen tussen deze twee groepen, ze
ker omdat de indruk bestaat dat de colle
giale sfeer en de werkelijkheid van me
ningsverschil op de belangrijkste dossiers 
wat aan het oog onttrekt. Er is ten minste 
een systematisch overzicht van het stem
gedrag in het Europese Parlement nodig. 
Het probleem is h1er ook zwakke instru
mentalisering van de EVP zelf en als wiJ 
stellen dat de tijd voor defin1tieve beslult
vorming in positieve of negatieve zin niet 
rijp is, dan is dat een verwijt dat ten dele 
ook op ons zelf terugslaat, omdat toerus
ting, aandacht en research zowel op het 
centraal niveau van de EVP als bij de be
langrijkste gesprekspartners dit punt on
voldoende is. 

Maar afhankeliJk van het tijdstip van de 
te nemen beslissingen zullen we de rest 
van de zittingsper1ode van het parlement 
moeten gebruiken voor de uitvoering van 
een actieprogramma op vier fronten 
1 de vaststelling van criteria die gehan

teerd moeten worden biJ iedere vorm 
van institutionele samenwerking met de 
Tories (en andere niet-christen-demo
cratische partijen); 

2 interne studie over de begrenzingen en 
mogeliJkheden van - tijdelijke- coalitie
vorming en procedures van institutionele 
samenwerking bij positieve evaluatie en 
bij voldoen aan die criteria; 

3 toerust1ng van de EVP, zodat wij zelf met 
een duidelijk profiel, een relevant instru
mentarium, en een diepere verworteling 
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samenwerkingsverbanden aankunnen; 
4 verduidelijking en intensivering van de 

onderlinge relaties van de EVP-Iidpartij
en. 

Kern van deze benadering is dat het niet 
aileen gaat om het nemen van de maat van 
de partners met wie wij zouden moeten sa
menwerken of die met ons willen samen
werken, niet aileen beklemtonen wat zij 
niet zijn en willen- vooral ook niet over het 
hoofd zien, maar tezelfdertijd ons eigen 
profiel, onze eigen antwoorden op de her
inrichtingsvraag waar Europa voor staat, 
op de internationale uitdaging, op de nieu
we ethische problemen formuleren en ver
diepen. Een tweesporenbeleid maar waar
biJ het tweede spoor geen alibi wordt voor 
verwaarlozing van het eerste spoor. 

De criteria 
De criteria voor het aangeven van samen
werking dienen allereerst betrekking te 
hebben op de opstelling ten aanzien van 
de staatkundige vormgeving van Europa. 
Willen de Conservatives zich bekennen tot 
een federale opbouw? Ondertekenen zij 
het Sociaal Handvest? Kunnen zij zich vin
den in de lijn van het EVP-congres te Du
blin? 

Vervolgens willen we weten wat we aan 
elkaar hebben ten aanzien van de grote 
toekomstvragen van Europa, geclusterd 
rond de drieslag Welke samenleving wil 
men in het Europa van de 21 e eeuw? Wel
ke principes prevaleren bij de opstelling 
ten aanzien van de mondiale problematiek 
(verligheid, milieu. internationale economi
sche orde)? Van welk mensbeeld gaat 
men uit biJ de op ons afkomende nieuwe 
ethische problematiek'? We kunnen uiter
aard niet ontkennen, dater binnen de EVP 
op dit terrein ook de nodrge menrngsver
schillen zrJn. maar het is noodzakelrjk toch 
overeenstemming op te bouwen op een 
aantal gedeelde principes. 

We mogen nooit uit het oog verliezen. 
dat de samenwerkrng met de Conservatie
ven uitgaat van een in beginsel tijdelijk 
en opzegbaar- pact van zelfstandige par-
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tijen. Daarom is het in ieder geval noodza
kelijk, dat de EVP zich bezint op de vraag 
of elementen uit haar beginselprogram in 
ieder geval door andere partiJen moeten 
worden gedeeld, wil men welke vorm van 
institutionele samenwerking dan ook aan
gaan. En zo ja, welke punten dat dan zijn. 

Een ijkpunt, niet in het kader van de sa
menwerking met de Tories, maar wei met 
andere mogelijke partners, in het bijzonder 
uit de Scandinavische Ianden, is ook de 
vraag, hoe die partners omgaan met de 
- kleine - christen-democratische partijen 
in hun land. 

Tot slot is het volstrekt legitiem om naast 
de ijkpunten terzake van programma en 
concreet beleid ook de toekomstige colle
giale samenwerkingsmogelijkheden in het 
Parlement bij de overwegingen te betrek
ken. 

Scenario's 
Tezelfdertijd als de evaluatie plaatsvindt 
over de afgelopen periode, ijkpunten voor 
samenwerking worden geformuleerd, 
moet ook voorbereid worden de wijze 
waarop tussen fracties kan worden sa
mengewerkt als de toetsing op de ijkpun
ten dergelijke aanleiding geeft Boven is 
gepoogd aan te tonen dat noch de artikel 
5 b-formule, noch de CDU/CSU-formule 
aan de orde zijn Als de Britse Conserva
tieven in de komende twaalf maanden wer
kelijk tot een historische toenadering tot de 
christen-democratische beweging op het 
continent bereid blijken te zijn, dan moeten 
blauwdrukken klaarliggen voor een samen
werkingsconstructie sui generis en daar
over is de discussie nu geopend. Die con
structie moet zich Iaten leiden door de vol
gende principes 

geen fractie-rntegratie; 
de samenwerking wordt ten hoogste 
vom een bepaalde parlementaire perio
de aangegaan, op basis van program
vergeliJking ZiJ is geconcentreerd op 
procedurele mechanismen, zoals at
stemming van de werkzaamheden in de 
par·lementarre commissies, samenwer-
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ktng co6rdtnatoren en fractiesecretaria
ten: 
de samenwerktng word! niet automa
ltsch gecontinueerd na deze parlemen
taire periode: 
de samenwerking bind! de nationale 
partijen op dit moment op geen enkele 
WiJze en laat ook aile ruimte voor anders
gertchte coalities op nattonaal niveau 

Het tweede spoor 
Maar niet aileen wat we niet willen, ook wat 
we zelf wei willen moet uitgewerkt worden. 

Het lijkt zo logtsch, dat de versterking 
van de bevoegdheden van het Europese 
Parlement krachtige mogelijkheden 
schept voor parltjvormtng op Europees ni
veau. voor garanties via het partijwezen 
van democratisch contact met de gekoze
nen, voor betrokkenhetd van de burgers 
bij beletdsontwtkkeling en communicat1e 
naar het politieke centrum. 

De realiteit van de EVP als zelfstandige 
partij-instelling is geheel anders. Oat heeft 
zeker niet gelegen aan degenen, die zich 
beroepsmatig of vrtJWillig voor die EVP 
hebben tngezet. maar is terug te voeren op 
beperkte middelen vanuit de lidpartijen 
alsmede op de beperkte aandacht die die 
parliJen soms opbrachten 

Presentatie, profiel en organisatte verdie
nen snel versterking. Oat moet vanwege 
de behartiging van de eigen doelstellin
gen. Oat moet vanwege het tegengaan 
van de uitholling van de democratie. En 
dat moet. het ZIJ herhaald, JUist om de !rae
tie in staat te stellen coalities aan te gaan. 
De resterende zittingspertode van het 
Europese Parlement moet absoluut ge
brutkl worden om een toerustingsprogram
ma op te stellen, te financieren en uit te 
voeren 
Er vall te denken aan 
- versterking van de EVP als partij-organi

satie, door met name meer faciliteiten 
voor het secretariaat; 

- studie, overleg en formulering van de 
christen-democratische doctrine; 
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- duidelijker functietoekenning en bredere 
bediscussiering van het komende ver
kiezingsprogramma; 

- program voor popularisering/verworte
ling van de EVP. 'Het uit de Euro-elite 
trekken van de partij', onder andere door 
bevordering van participatie op con
gressen van lidpartijen, partictpatie in 
advies en researchwerk van die partijen 
vanuit zusterparliJen, meer door de EVP 
zelf te organiseren seminars en bijeen
komsten; 

- u1tgave van een (wetenschappeliJk) 
kwartaalschrift, waarin verwezen wordt 
naar publikaties en studies in de lidpar
liJen en waarin ook originele bijdragen 
over de Europese problematiek worden 
gepubliceerd; 

- opzet van scholtngsfaciliteiten voor 
christen-democraten terzake van Euro
pese instituttonele kwesties, en specifiek 
Europese vraagstukken, vanuit christen
democratisch perspectief; 

- opzet van een vormingsinstituut en 
schepping van vormingsfaciliteiten en 
voorzieningen voor democratische toe
rusting 1n Midden- en Oost-Europa; op
zet van eigen voorlichtings- en conferen
tieprogramma ten behoeve van deze 
gebieden, met de mogelijkheid van spe
cialtsatie en concentratie op lidpartijen; 

- studie over de wenselijkheid van toe
gang van EVP-instellingen (en instellin
gen uiteraard van andere politieke stro
mingen) tot fondsen van de Gemeen
schap voor democratische toerusting in 
ontwikkelingslanden; 

- oprichting van een eigen forum voor re
search en policy planning door bijvoor
beeld de animatie van de 'Foundation 
Schumann' tot Europees Wetenschap
pelijk lnstituut. 

Het is volstrekt duidelijk dat de financiering 
van deze activiteiten niet in hun totaliteit, of 
zelfs maar in substantiele mate afkomstig 
kunnen ziJn van de lidpartijen. Voor sommi
ge activiteiten zijn zeker nationale bronnen 
aan te boren, hetziJ contributiebijdragen, 
hetziJ gillen, hetzij overheidssubsidies. 
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Maar met uitzondering van de Bondsrepu
bliek en misschien ltalie zijn de christen
democratische partijen armlastig. 

Derhalve doet zich hier een moeilijk di
lemma voor: Overheidssubsidiering van po
litieke partijen heeft een aantal nadelen, al 
was het aileen maar omdat zij in de plaats 
treedt van eigen verantwoordelijkheid van 
burgers. Aan de andere kant is Europa in 
het bewustziJn van de burgers nog zo ver 
weg, dat noch biJ met moeilijkheden kam
pende partijbesturen, noch bij die burgers 
zelf vee I bereidheid te vinden is voor finan
ciering van die veraf staande politieke ac
tiviteiten. Toch heeft Europa democratie 
nodig en de democratie heeft redelijk toe
geruste partijen nodig Derhalve slaat de 
balans door naar een systeem van duide
lijke medefinanciering vanwege de Ge
meenschappen. 

Dit ware te regelen in een uitdrukkelijke 
vermelding in het nieuwe Europese Ver
drag. Als uitgan.gspunt voor de medefi
nancieringsregeling zou wellicht het Duit
se systeem geschikt zijn. 

Er is nog een andere overweging om 
snel zorgvuldig aandacht te besteden aan 
de financiering van de ontwikkeling van 
Europese partiJen. Europa dreigt loch al 
veel meer dan christen-democraten lief is 
een Europa van de lobbyisten te worden in 
plaats van een Europa van structurele 
overlegkaders. Als het Parlement en de 
politieke partijen meer macht krijgen, moe
ten garanties geschapen worden dat de 
democratie niet gekocht kan wordenl 

Het lijkt erop dat op de EVP-top van medio 
april onder druk van de door somm1ge 
sterk bepleite noodzaak van coalities. een 
doorbraak tot stand is gekomen voor wat 
betreft de aandacht voor de eigen positie, 
de eigen profilering, de eigen principiele 
fundering, de eigen instrumentalisering 
Het kan een markeringspunt worden in de 
op het punt van samenwerking beslist niet 
glorieuze geschiedenis van de Europese 
christen-democratie in de twintigste eeuw, 
als inderdaad die noodzaak van principie-
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le, programmatische en wetenschappeliJ
ke toerusting zo zwaar onderschreven 
wordt. Het kan, want het is een uitdaging 
en geen verworvenheid Een uitdaging 
waarvan in de komende maanden zou 
moeten blijken hoe serieus die genomen 
wordt op Europees niveau en bij de lidsta
ten. Een u1tdaging, waarvan ook moet bliJ
ken of ziJ niet een alibi is voor de te gemak
kelijke acceptering van het eerste spoor. 
Maar dat op deze WiJze ernst wordt ge
maakt en met de acceptatie van de EVP 
als een echte politieke beweging en als 
een principiele chnsten-democratische 
stroming is een zegening, die niet op de 
laatste plaats te danken is aan het voorbe
reidend werk en de positiebepaling van de 
Nederlandse onderhandelaars in dit pro
ces. Het is ook hier weer aan onszelf, aan 
het eigen thuisfront, voldoende aandacht 
en daadkracht in de realisering van deze 
mogelijkheden te 1nvesteren. Het is niet de 
eerste keer, overigens, dat de noodzaak 
van programmatische en princip1ele toe
rusting naar voren werd gebracht, zonder 
dat dat in de praktijk tot echt merkbare re
sultaten leidde. Nu voor de eerste keer met 
zoveel kracht en op zo'n niveau tot deze 
mogelijkheid is gekomen, mag die nieuwe 
aanpak niet mislukken. 

De EVP en haar leden 
De werkelijke Europese 1nstelling van de 
christen-democraten blijkt uiteraard uit 
hun opstell1ng ten opzichte van die een
wording, maar ook uit hun opstell1ng ten 
aanzien van de EVP. Men kan de EVP nog 
zo willen toerusten, maar als de verschul
ving van bevoegdheden van de nationale 
parlementen naar het Europese niet ge
flankeerd wordt door een zekere verschui
ving van bevoegdheden en taken naar de 
EVP, dan ontstaat er in het democratisch 
gebouw van Europa een defect. Een be
perkte verschuiv1ng nationale partijen bliJ
ven, zeker vooralsnog, de toegangspoort 
tot de EVP en kandidaatstelling en manda
tering vindt daar plaats 

Voor de 'have nots 'en have Iittles 'onder 
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de christen-democratische partijen is het 
wat delicaat om te spreken over bijdragen 
van de een of twee rijken Toch kan het niet 
de bedoeling ziJn, dat drie of vier christen
democratische partiJen elk en afzonderlijk 
van elkaar, grote programma's voor demo
cratische toerusting in Midden-Europa 
gaan opzetten. De Europese christen-de
mocraten zijn er altijd grote voorstanders 
van geweest om ook het buitenlandse re-

Zander versterking van de 
Europese partijvorming 
blijft er een democratisch 
defect 

geringsbeleid van Europa te coordineren 
en te harmoniseren. Het is dan merkwaar
dig dat men ziJn eigen buitenlands beleid 
niet zou willen afstemmen. 

Er is ook nog iets anders nu al, maar ze
ker in de toekomst wordt de invloed van de 
Europese eenwording merkbaar op een 
aantal terreinen dat tot voort kort typisch 
domein van binnenlandse politiek werd ge
acht. Neem het media-beleid. de ethische 
vraagstukken, de criminaliteitsbestrijdtng, 
de vriJheid van onderwijs. het principe van 
de non-commercialiteit in de zorgsector. 
enz. Men moet het de EVP gunnen om op 
dit soort terreinen haar mentng te vormen 
en die in programma's om te zetten 

Vervolgens kan men niet van bijvoor
beeld de Britse Conservatieven verlangen, 
dat zij zich onderwerpen aan ijkpunten ter
zake van de toekomstige inrichting van 
Europa, en de opstelling ten aanzien van 
de mondiale vraagstukken, zonder in eigen 
gelederen ruimte te creeren om diezelfde 
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vragen van het post-eenwordingstijdperk 
aan de orde te stellen. 

Daarom is op de allereerste plaats een 
duidelijk commitment van aile christen-de
mocratische partijen ten aanzien van de 
EVP noodzakelijk, uiteraard met inachtne
ming van het subsidiariteitsprincipe. De 
EVP mag geen 'free ride'voor de een of de 
ander zijn. Daarom is ook een gesprek en 
afstemming noodzakelijk van een aantal 
grensoverschrijdende politieke activitei
ten. Activiteiten, die allen aanbelangen, 
dienen ook door allen gedragen te wor
den. ZiJ het dat royaal van de mogelijkheid 
van delegatie en specialisatie gebruik 
moet worden gemaakt. 

Commitment voor de EVP brengt ook 
het moeilijke probleem op het tapijt lid
maatschap van die EVP-Ieden van andere 
internationale samenwerkingsverbanden, 
die tegenover de EVP staan. Uiteraard 
gaat het te ver om collega-partijen zulks 
simpelweg te willen verbieden. 

Noodzakelijk is de intensivering van het 
gesprek tussen de christen-democrati
sche partijen over grondslagkwesties, 
ethische vragen, de herinrichtingskeuzen 
van onze samenleving, de mondiale kwes
ties. Het gesprek over al het voorgaande 
wordt echter overbodig, als niet aile chris
ten-democratische partijen zich inspannen 
om de toerusting en de verdieping van het 
partijpolitieke proces op Europees niveau 
te bevorderen door hun regeringen te be
wegen mee te werken aan de creering van 
Europese financieringsfaciliteiten 

Tot slot zal het noodzakelijk blijven, dat 
ziJdens aile lidpartijen ook uit eigen bron 
nog een financiele bijdrage geleverd 
wordt aan het centrale apparaat, vooral 
het secretariaat, van de EVP, om tenmtnste 
een tastbare uitdrukking te hebben van het 
engagement. Oat geldt de rijkere partiJen, 
maar wie zich op de Bijbel beroept, is ver
trouwd met het gegeven dat ook de arm
sten uit het weinige, dat ziJ bezitten. moe
ten bijdragent 

J.JAM. V. G. 
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Forum Schumann en de wenselijkheid van een 
Europese Politieke Academie 

Perrscoop 

BiJ het instrument voor research en policy planning is uitdrukkelijk gekozen voor de 
naam 'forum' en niet 'instituut'. Het gaat om de vermijding van doublures van wat al in 
en rond de lidpartijen gebeurt: het gaat erom zoveel mogelijk van bestaande deskun
dighetd en voorhanden ziJnde rapporten en studies gebrutk te maken 

Wat nodig is, is op de eerste plaats de opbouw van een intensief netwerk tussen 
de verschillende research-inst1tuten in de christen-democratie; dat moet uitmonden in 
een gezamenlijk studieprogram voor Europese vraagstukken en de uitvoering van dat 
program kan in federatief verband gefinancierd en bewaakt worden. 

Vervolgens moet het ook mogeltjk zijn om het Forum samen te stellen uit medewer
kers die vanuit bestaande wetenschappelijke 1nstituten daar voor een bepaalde stu
die of taak gedetacheerd worden. Dan snijdt het mes aan twee kanten. 

Maar tot slot zal het nodig zijn een eigen kernbezetting aan te stellen, zowel om de 
forumfunctie te faciliteren, voor het research-management, voor de publikaties, voor 
vormingsactiviteiten en voor die research die niet op basis van het subsidiariteitsprin
ctpe biJ een van de lidpartijen kan of mag worden uitgevoerd (bepaalde Europese 
vraagstukken, verkiezingsprogramma). 

Het bestuur van het Forum moet derhalve samengesteld worden uit aangewezenen 
door de EVP, door de Wetenschappelijke instituten van de lidpartijen, door de fractie 
en uit enkele onafhankelijke experts. 

De status kan bepaald worden door een nauwe band met de EVP en door autono
mte bij de uitvoering der werkzaamheden. 

Nadere discussie is nodig over de vraag, of het niet wiJS is deze forumfunctie teza
men met een aantal andere functies en instrumenten onder te brengen 1n een Acade
mie voor de Europese christen-democratic. 

218 Chrrsten Domocratrsche Verkennrngcn 5/91 

Docur 

er 
rE 
Mr. r 

In a 
SChl 

verr: 
teit 
leer: 
te [; 
han, 
gen 
redE 
op ~ 

verf 

Sine 
gen 
kerk 
Mini 
defi1 
ken 
VOOI 

de 
OVel 

ker~ 

de i 

dez 
daa 
min 
van 
roar 
d1er 
tern 
noo 
slec 
sch 

Chnc 



Documentat1e 

Politieke besluitvorming 
en veranderende 
religiositeit 
Mr. dr. E.M.H Hirsch Ballin 

In de Neder/andse samenleving zijn ver
schijnse/en van desintegratie moei!ijk te 
verm1jden Denk aan groeiende criminali
teit en toenemend ziekteverzuim Niet ai
leen politici hebben een taak daartegen in 
te gaan. Oak degenen wier spreken en 
handelen invloed heeft op de overtuigin
gen, op de religie. Een bewerking van de 
rede die minister Hirsch Ballin in Nijmegen 
op 24 november 1990 hield voor de jaar
vergadering van het Thi;mgenootschap. 

Sinds 1870 ziJn - met enkele uitzonderin
gen - de overheidstaken betreffende de 
kerkgenootschappen toebedeeld aan het 
Ministerie van Justitie.' Daarmee kwam 
definitief een einde aan de bijzondere ta
ken van de voormalige departementen 
voor de rooms-katholieke en de hervorm
de eredienst; een zodanige btjzondere 
overheidsbemoeienis met een tweetal 
kerkgenootschappen paste niet meer in 
de verhoudingen over kerk en staat zoals 
deze zich stnds 1848 had ontwikkeld. Van
daag de dag is buiten discussie dat een 
minister - ook hiJ die de verre opvolger is 
van de 19e-eeuwse mtnisters voor de 
rooms-katholieke en de hervormde ere
dienst geen bemoeienis heeft met de in
terne aangelegenheden van de kerkge
nootschappen Voor de overheid resteert 
slechts de taak, de wettelijke en maat
schappeltJke ruimte te verzekeren, waarin 

Chr~sten Democral1sche Verkenn1ngcn 5/91 

de organisatiepatronen van godsdienst en 
levensovertuiging kunnen functioneren, 
overeenkomstig de waarborgen van onze 
Grondwet en de verdragen over rechten 
van de mens. 

Dit betekent echter niet dat de politieke 
besluitvorming aan religie in onze samen
leving geen boodschap meer heeft Er zijn 
in elk geval verschillende aangelegenhe
den waar kerk en staat- of eigenlijk ruimer 
genootschappen op godsdienstige of le
vensbeschouwelijke grondslag en de 
overheid - elkaar ontmoeten. lk wil het 
echter nu niet hebben over de specifieke 
taken inzake de geestelijke verzorging van 
Justitie, Defensie en WVC; evenmin wil ik 
het hebben over de thematiek van het rap
port 'Overheid, godsdienst en levensover
tuiging', ter zake waarvan mijn collega van 
Binnenlandse Zaken het kabinetsstand
punt cobrdineert. Het gaat mij om de rele
vantie van religie en vooral van de veran
derende religiositeit voor de politieke be
s!uitvorming. 

Politieke besluitvorming is geen vrij
zwevend fenomeen, maar berust op een 
verantwoordelijkheid Jegens de samenle
vtng. In de politieke besluitvorming moet 
het steeds gaan om het vormgeven aan de 
waarden en beginselen die onze demo
cratische en sociale rechtsstaat funderen. 

1 KB 29 oktobcr 1870. Stb. 1870. 173 
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Uiteraard zal dit gepaard gaan met politie
ke discussie en strijd: in het kader van een 
democratische en sociale rechtsstaat con
curreren immers verschillende visies op 
de verdeling van verantwoordelijkheden 
tussen --en binnen- overheid en samenle
ving; verschillende visies ook op het ge
wicht van botsende belangen ten opzichte 
van elkaar. 

Daarom is het juist ook in een staatsver
band dat vrijheid en gelijkheid ongeacht 
iemands godsdienst of levensovertuiging 
aanvaardt, van belang welke zingeving 
men sen- individueel en gezamenlijk- we
ten te vinden, ook 1n hun politieke en maat
schappeliJke functioneren De erosie van 
de traditionele zingevingsstructuren vormt 
daarom een belangrijk punt in de analyses 
die ten grondslag liggen aan het Justitie
beleid voor de jaren negentig, zoals ik dit 
onlangs in de nota 'Recht in beweging 
heb uitgezet Onder invloed van deze cul
turele veranderingen ts de afgelopen de
cennia de individuele · burger meer en 
meer eigen wegen gaan zoeken. De sa
menleving werd op veel gebieden groot
schaliger, stedelijker en mede daardoor 
anoniemer, de burger niet aileen welvaren
der, maar Ievens mondiger en in verschil
lende opzichten vrijer. Tevens hebben we 
een aantal, ten dele met die schaalvergro
ting en anonimiteit samenhangende maat
schappelijke (neven-)effecten, kunnen 
waarnemen. Hiertoe behoren groei van 
vandalisme en criminaliteit en meer belas
ting- en sociale-zekerheidsfraude. Het vtel 
en vall zwaar maat te houden bij het be
roep op colleclteve voorztentngen, eigen
lijk of oneigenlijk. Die effecten kunnen niet 
los worden gezien van de ontwikkeling in 
de jaren zeventig van een sterk individua
listisch ethos, hetgeen een accentuering 
betekende van de persoonlijke verant
woordelijkheid voor de eigen levenssitua
tie. Ruimte voor eigen verantwoordelijk
heid is op zichzelf winst, maar kreeg deaf
gelopen decennia nog te weinig inhoud: 
zelden werd een beroep gedaan op die 
verantwoordelijkheid. In het individuele 
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handelen heeft de gerichtheid op de me
demens te vaak plaats moeten maken voor 
oreoccupatie met individuele ontplooiing 
en welbevinden. 

Het tndtvidualistische ethos is een van 
de uitvloeisels van de onttakeling van de 
zuilenmaatschappiJ. Deze zuilen waren 
lange tijd als een welhaast vanzelfspre
kend element in de samenleving aanwe
zig, maar werden allengs in de jaren zestig 
en zeventig in een snel tempo ontdaan van 
veel van hun traditionele invloed op het so
ctale en culturele Ieven. In de samenleving 
heeft zich een toenemende tolerantte ge
manifesteerd ten aanzien van een diversi
teit aan waarden en normen. Zo werd, zou 
men kunnen zeggen, het lijdperk van 'mag 
niet' getransformeerd in het tijdperk van 
'moet kunnen·. 

De indivtdualistische post-verzuilde cul
tuur heeft onmtskenbaar effect gehad op 
de beleving en het belijden van godsdien
stige en levensbeschouwelijke overtuigtn
gen. Zo was het een tiJd lang in zekere zin 
impopulair zich nog Ianger te verenigen 
met de bestaande traditionele geloofsrich
tingen lnmtddels bltjkt er zich steeds dut
delijker een ontwikkeling af te tekenen tn 
de richting van eigentijdse geloofsopvat
ltngen waaraan niet. of althans minder ex
pliciet een traditionele fundamentele inspi
ratiebron ten grondslag ligt. De beleving 
daarvan voltrekt zich niet noodzakeltjker
wiJS in traditionele gemeenschappelijke 
verbanden. Deze geloofsopvattingen en 
-belevingen kenmerken zich veeleer door 
het transcendentale aangepast aan indtvi
dueel ingevulde zinsbeleving. Men zou 
kunnen spreken van een geconceptuali
seerde individuele religie, die zich JUist 
vanwege het individuele belevingskarakter 
moeilijk laat classificeren btnnen de be
staande geloofsrichtingen. 

In het vervolg van deze inleiding zal ik 
allereerst stilstaan bij de relatie van deze 
geconceptualiseerde individuele religie tot 
hetgeen Ter Borg heeft uiteengezet in zijn 

2. Kamerstukken 111990-1991 21 829. nrs 1-2 
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boeiende uiteenzetting over het onderwerp 
publieke religie.o lk doe dat, omdat zijn ar
tikel zo'n goed uitgangspunt biedt voor 
enige overwegingen inzake de plaats die 
de overheid inneemt in het geestesleven 
van onze samenleving. De erosie van 
maatschappelijke verbanden en de daar
door versterkte verwaarlozing van het 
maatschappelijke normbesef zijn verschijn
selen van desintegratie; de verhouding 
tussen dragers van publiek gezag en dra
gers van kerkelijk gezag - in het verleden 
vaak onwenselijk hecht- is thans vaak zo 
afstandelijk geworden dat men de schijn 
van wederzijdse desinteresse op zich laadt. 

Publieke religie 
Een aantal elementen van wat ik zojuist in 
een kort bestek aangaf, raakt de thematiek 
van de bijdrage van Ter Borg over de 'Pu
blieke religie in Nederland'. Publieke reli
gie, aldus Ter Borg, is een min of meer sa
menhangend gehee/ van grondwaarden, 
gericht op de natie met een religieus ka
rakter Hij hanteert daarbij een ruim begrip 
voor religie namelijk, een samenhangend 
geheel van geloofsvoorstellingen. Bij deze 
grondwaarden moet dan volgens Ter Borg 
worden gedacht aan de welbekende drie
slag 'VriJheid, Gelijkheid, Broederschap'. 

Ter Borg legt de nadruk op hetgeen 
mensen binnen de samenleving bind! en 
waarin ze met elkaar overeenstemmen. 
Naar zijn mening bestaat er wei degelijk 
een afstemming door mensen van het 
waardenpatroon ten aanzien van di!o sa
menleving in het openbare debat. Er be
staat, zo stelt hij nauwelijks meer verschil 
tussen de confessionele en moderne 
grondwaarden, althans voor zover zij zich 
in het openbare debat manifesteren. Voor 
zover het gaat om de christelijke fundering 
acht hij die gezien de levensbeschouwelij
ke neutraliteit van de staat in principe een 
prive-zaak en dus in het kader van ziJn be
toog over publieke religie irrelevant. 

Naar mijn mening verdient deze stelling 
nuancering en aanvulling uit de optiek van 
de religie in de oorspronkelijke, een trans-
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cendente gerichtheid omvattende beteke
nis. Uiteraard is de religieuze beleving op 
de eerste plaats een persoonlijke aangele
genheid. Dit neemt echter niet weg dat 
deze beleving daarnaast wei degelijk een 
publieke functie vervult. Juist godsdiensti
ge inspiratie brengt namelijk proJecten van 
zinvol gezamenlijk handelen tot stand. 
Daarin komt ook de vera\)twoordelijkheid 
van mensen voor elkaar tot uitdrukking en 
hun verantwoordelijkheid ten behoeve van 
de samenleving als geheel. 

lk geef er daarom de voorkeur aan te 
spreken over de publieke functie van reli
gie, hetgeen duidelijk maakt dater niet ai
leen sprake is van individuele geloofsbele
ving, maar ook van gemeenschappelijke 
zingeving. Deze publieke functie manifes
teert zich voortdurend in de relaties over
heid-burger en burgers onderling. De poli
tiek heeft een bijzondere zorg voor de 
waarde en de waardigheid van het mense
lijk Ieven en voor kwetsbare groepen en 
personen binnen en buiten onze samenle
ving. Oat is solidariteit, die verder reikt dan 
hulp aan financieel zwakkeren. De over
heid dient de burgers te stimuleren tot so
lidariteit, doch ook haar eigen handelen 
dient voortdurend hieraan te worden ge
toetst. Aileen zo kan gerechtigheid heer
sen. Sommigen zullen dit zien als een eis 
van humaniteit, anderen zullen zeggen dat 
zij- ook voor hun taken in de overheid, als 
dienares van God - richting ontlenen aan 
bijbelse bronnen. In die zin zal de christe
lijke fundering bij voortduring in het open
bare debat een rol spelen. Om een samen
leving van verantwoordelijke mensen te 
bereiken heeft de overheid eveneens tot 
taak de bescherming van de uitoefening 
van godsdienst en levensovertuiging zoals 
deze ook zijn neergelegd in onze Grand
wet. 

3 M B. ter Borg, Publ1eke relig1e 1n Nederland. 1n: 0 
Schreuder en L van Snippenburg (red.). Rel1gie in de 
Neder!andse samen!eving, de vergeten factor (Anna
len van het ThiJmgenootschap, 19 78, afl. 2), Baarn 
1990. pp 165-184 
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Zingeving en rechtsstaat 
De 'publieke functie' van religie in de tradi
tionele zin onderscheidt zich van de door 
Ter Borg aan de orde gestelde 'publieke 
religie' met haar grondwaarden 'Vrijheid, 
Gelijkheid en Broederschap' Het lijdt 
geen twijfel dat deze grondwaarden een 
belangrijke inspiratiebron zijn geweest 
voor de vestiging van de democratische 
rechtsstaat. Zowel hun historische als 
ideologische waarde hebben zij nog 
steeds niet verloren, zoals blijkl uit het feit 
dat ze aan de basis hebben gelegen van 
onze huidige Grondwet en de daarin neer
gelegde grondrechten en aan tal van in 
Verdragen neergelegde mensenrechten. 
Het is daarom van belang, ons de vraag te 
stellen welke plaats een op deze 'publieke 
religie' gebaseerde staatsordening - die 
van de democratische rechtsstaat, met 
ziJn godsdienstig-levensbeschouwelijke 
en politieke pluriformiteit- aan religie in de 
traditionele zin biedt, en meer in het bijzon
der aan de 'publieke functie' van deze reli
gie 

Een belangrijk kenmerk van onze demo
cratische en sociale rechtsstaat is dat hij 
de voorwaarden moet onderhouden waar
onder mensen in hun geestelijke en fysie
ke eigenheid als personen tot hun recht 
kunnen komen. Een van die voorwaarden 
is de bescherming van de vrijheid van per
sonen die zij behoeven om tot geestelijke 
en fysieke verwerkelijking van hun mens
zijn te kunnen komen. Bescherming van 
deze vriJheid ligt besloten in de in de 
Grondwet en in de mensenrechtenverdra
gen neergelegde grondrechten. Deze 
grondrechten bieden niet slechts garan
ties tegen te vergaande overheidsbemoeie
nis, maar ook garanties tegen 'verhinde
ring van vriJheid' door krachten buiten de 
overheid, zoals de druk van sociaal-eco
nomische verhoudingen. Oil laatste is een 
kenmerk van een rechtsstaat, die Ievens 
sociale rechtsstaat wil zijn. Als onder om
standigheden de uitoefening van grond
rechten word! bedreigd, is het de taak van 
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de overheid daar verandering in te bren
gen. 

Vrijheid van godsdienst 
Van cruciaal belang is dus de bescher
ming van de vrijheid van godsdienstige of 
levensbeschouwelijke overtuiging. Ook 
hier geld! dat vrijheid geen absolute vrij
heid kan zijn. Oat betekent onder meer dat 
er beperkingen aan in grondrechten neer
gelegde vrijheden gesteld mogen worden, 
voor zover deze beperkingen een wettelij
ke grondslag hebben en bovendien nodig 
zijn in het belang van de open bare orde en 
veiligheid, gezondheid, de goede zeden 
of de bescherming van rechten en vrijhe
den van anderen. 

In artikel 6 van de Grondwet word! ge
sproken van 'het recht zijn godsdienst of 
levensovertuiging, individueel of in ge
meenschap met anderen, vrij te belijden'. 
De vraag is wat onder belijden moet wor
den verstaan. De memorie van toelichting 
op artikel 6 stelt h1erover dat belijden niet 
aileen het huldigen van de godsdienstige 
of levensbeschouwelijke overtuiging om
vat, maar ook het zich daarnaar gedragen. 
Voorts kan dit belijden zowel individueel 
als in groepsverband, zoals in kerkdienst 
of bezinningssamenkomst plaatsvinden 

Godsdienst is een door 
gemeenschappen 
gedragen en uit te dragen 
levensvorm 

Het recht geldt verder zowel binnen als 
buiten gebouwen en besloten plaatsen 
Artikel 18 van het lnternationale Verdrag 
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inzake burgerrechten en politieke rechten 
zegt uitdrukkelijk dat de gewetens- en 
godsdienstvriJheid mede omvat 'de vrij
heid hetziJ aileen, hetziJ met anderen, zo
wel in het openbaar als rn ziJn particuliere 
Ieven zijn godsdienst of levensovertuiging 
tot uiting te brengen door de eredienst, het 
onderhouden van de geboden en voo~ 
schriften, door praktische toepassing en 
het onderwiJzen ervan'. 

Met andere woorden, het godsdienstig 
en levensbeschouwelijk Ieven kan niet en
kel worden gezien als uitsluitend een indi
viduele vrijheid voor de binnenkamer, 
maar word! in grondrechten en wettelijke 
regelingen - terecht - begrepen als een 
door gemeenschappen gedragen en uit te 
dragen levensvorm. Tot de eigen aard van 
het in gemeenschap belijden van een reli
gieuze overtuiging behoort dat niet slechts 
de religieuze boodschap - hoe ook ge
naamd - maar ook de vorming van een in 
de openbaarheid tredende religieuze ge
meenschap als zodanig word! beschouwd 
als een onderwerp van de levensovertui
ging. Het is vooral dit laatste element dat 
veelal ontbreekt in de opkomst van de 'mo
derne' levensovertuigingen. 

Godsdienst en levensovertuiging moe
ten worden opgevat als een te bescher
men hoogwaardrg cultureel en ideeel 
goed. In die zin kan het mogelijk maken 
van godsdrenstig-levensbeschouwelijk 
engagement als een staatstaak worden 
gezien. De overheid heeft daarbij tot taak 
voorwaarden te scheppen voor een ver
antwoordelijke samenleving waarin men
sen zich op en biJ elkaar betrokken weten 
en daarnaar handelen. Het voorwaarden
scheppende karakter van de overheids
taak betekent dan ook dat de primaire ver
antwoordelijkheid bij de samenleving zelf 
ligt. Het creeren van voorwaarden in de zin 
van het bieden van garanties voor geza
menlijke en individuele religieuze beleving 
moet echter niet zo worden begrepen, dat 
dit geschiedt om daardoor de mensen te 
'beschaven Het gaat er JUist omgekeerd 
om, dat een beschaafde samenleving ga-
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ranties wil bieden aan de beleving van 
godsdienst en levensovertuiging. Een de
mocratische en sociale rechtsstaat vervult 
deze taken niet omwille van zichzelf, maar 
omwille van de mensen die aan hun Ieven 
in deze culturele veelvormigheid gestalte 
geven uit de overtuiging daartoe de ver
antwoordelijkheid te dragen voor elkaar. 

/k zal nu een enkele opmerking maken 
over de relevante grondwettelijke bepalin
gen. 

1 Artikel 1 van de Grondwet 
De positie van bestaande genootschappe
lijke verbanden (de kerkgenootschappen 
en genootschappen op levensbeschou
welijke grondslag) wordt in de Grondwet 
indirect geregeld, namelijk via het grond
recht van de vrijherd van godsdienst en le
vensovertuiging (art. 6) alsmede het 
grondrecht op gelijke behandeling en het 
verbod van discriminatie wegens (onder 
meer) godsdienst en levensovertuiging 
(art. 1 ). Naar huidig inzicht kunnen in be
ginsel ook rechtspersonen (kerkgenoot
schappen, stichtingen en verenigingen) 
zich op dit grondrecht beroepen. 

Gelijke behandeling van kerkgenoot
schappen en genootschappen op geeste
lijke grondslag betekent dat ook op dit ge
bied gelijke gevallen gelijk moeten worden 
behandeld en ongelijke gevallen in de 
mate waarin zij ongelijk zijn. Bij het nemen 
van beslissingen mag de overheid aileen 
een ter zake dienend en gerechtvaardigd 
onderscheid maken op basis van redelijke 
en objectieve criteria. 

Daarnaast biedt het verbond van discri
minatie wegens iemands godsdienst en /e
vensovertuiging steun aan de vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging dit dis
criminatieverbod wil immers situaties te
gengaan waarin mensen wegens het al 
dan niet hebben van een bepaalde over
tuiging onder druk komen te staan. 

2 Artikel 22, derde lid, van de Grondwet 
Nog een enkele opmerking over art. 22, 
derde lid, van de Grondwet. Daar is be-
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paald dat de overheid voorwaarden schept 
voor maatschappelijke en culiurele ont
plooiing. De vraag rijst of de eerder aange
duide zorgverplichting die voor de over
heid bestaat in het kader van de bescher
ming van de vrijheid van godsdienst en le
vensovertuiging, niet mede vall af te leiden 
uit artikel 22, derde lid, van de Grondwet. 
Dit artikel bepaalt immers dat de overheid 
voorwaarden schept voor maatschappelij
ke en culturele ontplooiing en voor vrije
tijdsbesteding. In de memorie van toelich
ting bij deze bepaling valt te lezen, dat on
der maatschappelijke ontplooiing wordt 
begrepen de zorg om de relaties van mens 
tot mens en gezin, werk en samenleving, 
zo goed mogelijk te Iaten functioneren, de 
zorg derhalve voor het maatschappelijk 
welzijn van de mens. Uit de ontstaansge
schiedenis van artikel22, derde lid, van de 
Grondwet, noch uit de ontstaansgeschie
denis van artikel 6 Grondwet blijkt hoe de 
onderlinge verhoudi[lg tussen deze artike
len moet worden gezien. Naar mijn mening 
maakt het godsdienstig en levensbe
schouwelijk Ieven deel uit van culturele 
ontplooiing, zodat de culturele ontplooiing 
op relegieus-levensbeschouwelijk terrein 
mede onder artikel 22, derde lid, begre
pen kan worden geacht. Daarbij teken ik 
wei aan dat aan de aard van de overheids
zorg in deze specifieke grenzen worden 
gesteld door de verhouding van kerk en 
staat, die uit artikel 6 van de Grondwet 
voortvloeit. Een 'voorwaardenscheppend' 
beleid ter uitvoering van artikel 22 zal niet 
in het functioneren van de genootschap
pen als zodanig mogen treden; dan zou de 
overheid immers op een manier waarvan 
wij 120 jaren geleden definitief afscheid 
hebben willen nemen, loch weer de inter
ne organisatie van de kerken gaan be·ln
vloeden. Verder merk ik op dat de juridi
sche werking van artikel 22, derde lid, 
Grondwet beperkt is. Deze bepaling laat 
een ruime beleidsmarge voor wetgevende 
en besturende organen, zodat daaraan 
niet makkelijk een criterium vall te ontlenen 
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waaraan het handelen of nalaten van de 
overheid kan worden getoetst. 

Kerk en staat 
Op basis van deze aantekeningen bij de 
Grondwet wil ik nu uitdrukkelijk stilstaan bij 
de huidige verhouding van kerk en staat. 
Ook de verhouding tussen kerk en staat in 
Nederland moet worden gezien in de con
text van de democratische en sociale 
rechtsstaat. Een van de karakteristieken 
van onze rechtsstaat is het respecteren 
van de godsdienstig-levensbeschouwelij
ke verscheidenheid. Ondanks de onge
makken en spanningsvelden die daarbij 
behoren, zoals de ongelijkvormigheid van 
de kerken en andere geestelijke genoot
schappen, en de onaangepastheid van 
hun organisatiepatronen, kent Nederland
gelukkig- geen staatsgodsdienst. 

Het beginsel van scheiding van kerk en 
staat brengt- zoals gezegd - mee dat de 
overheid zich niet inlaat met eigen, interne 
aangelegenheden van de genootschap
pen op godsdienstige en levensbeschou
welijke grondslag, zo min als deze genoot
schappen bijzondere zeggenschap heb
ben in zaken behorende tot de bevoegd
heid van overheidsorganen. Scheiding 
van kerk en staat is, zo opgevat, een nood
zakelijk uitvloeisel van de beginselen van 
de democratische rechtsstaat, waarbij de 
uitoefening van politiek gezag onder con
trole staat van vertegenwoordigende colle
ges. De overheid is gehouden de vrijhetd 
van godsdienst en levensovertuiging te 
eerbiedigen en te beschermen. Evenzeer 
is zij gehouden het gelijkheidsbeginsel in 
acht te nemen ten opzichte van de onder
scheiden godsdienstige en levensbe
schouwelijke overtuigingen, zoals genoot
schappen van godsdienstige groeperin
gen uit de kring van de minderheden en 
andere genootschappen op geestelijke 
grondslag, met name het Humanistisch 
Verbond. 

Dit alles belet kerk en staat niet, zich met 
elkaar in te Iaten. Het impliceert wei dat de 
eigen verantwoordelijkheid van de genoot-
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schappen als uitgangspunt wordt aan
vaard. Slechts in bijzondere situaties kan 
er aanleiding zijn voor overheidszorg die 
moet voorkomen dat afbreuk wordt ge
daan aan de vrijheid van handelen van 
kerk en staat ten opzichte van elkaar. Door 
het aldus te stellen wordt eveneens de 
noodzakelijke relativering aangebracht 
aan de in vroegere tijden als vanzelfspre
kend aanvaarde overheidssteun voor het 
kerkelijk Ieven. 

Sommigen zijn en blijven echter van me
ning dat het godsdienstig en levensbe
schouwelijk Ieven een prive-aangelegen
heid is en ook zo moet blijven. Daartegen
over zou ik willen stellen dat het feit, dat de 
staat godsdienstig en levensbeschouwe
lijk neutraal moet zijn, nog niet betekent 
dat de staat zich in het geheel niet met 
godsdienst en levensbeschouwing zou 
mogen inlaten. Op de bijzondere juridi
sche status van de kerken moet hier de na
druk worden gelegd. lmmers, bij kerken is 
de associatievorm zelf mede onderwerp 
van het gemeenschappelijk geloof, dit in 
tegenstelling tot de gewone associatie
patronen waarin mensen samenwerken 
om hun meningen uit te dragen en ideele 
belangen te behartigen, namelijk stichtin
gen en verenigingen die een functioneel 
karakter dragen. De staat dient dan ook de 
zelfstandigheid van de kerkgenootschap
pen te respecteren. Hij mag geen dwang 
uitoefenen ten aanzien van de bestuurlijke 
organisatie. De staat moet zich onthouden 
van elke bemoe1enis met de belijdenis van 
de godsdienst of levensovertuiging, onver
minderd ziJn bevoegdheid en plicht op te 
treden tegen wie daarbiJ tegen de wet op
treedt. De genootschappen op geestelijke 
grondslag dienen door de staat geliJk te 
worden behandeld en de overheid mag 
geen partij kiezen voor een bepaalde 
godsdienstige of levensbeschouwelijke 
overtuiging. Anderzijds komt de zelfstan
digheid van de staat ten opzichte van de 
genootschappen hierin tot uitdrukking dat 
de genootschappen en hun functionaris
s::;n als zodanig geen publiekrechtelijke 
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bevoegdheden bezitten. Het beginsel van 
scheiding van kerk en staat moet men al
dus begrijpen dat de staat niet mag ingrij
pen in de interne verhoudingen van de 
kerk, evenmin als de kerk bevoegdheden 
heeft ten aanzien van staatszaken. Evenzo 
als de staat de aanwezigheid van de kerk 
dient te respecteren, zo zal ook de kerk de 
competentie van de staat d'ienen te res
pecteren. 

Dit betekent echter niet dat de staat en 
de godsdienstige en levensbeschouwelij
ke genootschappen niet met inachtneming 
van deze uitgangspunten betrekkingen 
zouden mogen onderhouden. Met betrek
king tot de vrijheid van godsdienst en le
vensovertuiging geldt, evenals voor de uit
oefening van andere grondrechten, dat de 
taak van de overheid er niet toe beperkt 
behoeft te bliJven, zich van ongeoorloofde 
inmenging en be1nvloeding te onthouden, 
maar tevens met zich kan brengen dat de 
overheid ervoor zorgdraagt dat de uitoefe
ning van het grondrecht niet door bijzon
dere omstandigheden illusoir wordt. De 
eigen verantwoordelijkheid van de kerken 
blijft daarbij onverlet. 

De vrijheid van godsdienst en levensover
tuiging, zoals neergelegd in artikel 6 van 
de Grondwet, impliceert een zorg van de 
overheid voor de aanwezigheid van moge
lijkheden tot realisering van dit grondrecht 
in de samenleving. Deze vrijheid wordt niet 
aileen bedreigd op het moment dat de 
overheid dwingende maatregelen neemt, 
maar tevens als er sprake is van omstan
digheden d1e mensen in een positie bren
gen waarin het grondrecht voor hen geen 
reele betekenis meer heeft. Er kunnen zich 
echter omstandigheden voordoen, waarin 
overheidszorg ter bescherming van de ef
fectuering van de vrijheid van godsdienst 
en levensovertuiging op haar plaats is. De 
overheid dient immers te voorkomen dat 
de uitoefening van een grondrecht illusoir 
wordt. 

Religie is dus meer dan een prive-zaak. 
Tot de grondslagen van ons staatsbestel 
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behoort dat mensen in religieus gefun
deerde en ge1nspireerde organisatiepatro
nen en activiteiten gestalte kunnen geven 
aan het maatschappeliJk Ieven. De staat is 
weliswaar principieel neutraal inzake reli
gie, maar de staatstaken kunnen nooit 
neutraal worden bepaald Ze ziJn - uiter
aard - mensenwerk, georganiseerd men
senwerk, en moeten dus beschikbaar zijn 
voor zingeving. Een democratische 
rechtsstaat veronderstelt dat mensen en 
hun verbanden zin hebben gegeven aan 
hun werk. Het verzekeren van de mogelijk
heden daarvoor behoort tot de taken van 
zo'n rechtsstaat, zeker wanneer hij mede 
een sociale rechtsstaat is. In die zin is er 
een relevantie van religie voor de politieke 
besluitvorming. Dit laat echter de vraag 
open of er ook een gemeenschappelijke 
zingeving in religieuze zin aan het functio
neren van onze staat ten grondslag ligt. 
Een staatsgodsdienst kan dat - sinds de 
scheiding van kerk en staat en de erken
ning van de gelijkheid van genootschap
pen voor de wet- niet ziJn. De veranderde 
religiositeit in onze samenleving laat ook 
overigens geen door kerkelijk gezag ver
zekerd consistent beeld zien. Kan een 'ci
vil religion' daarin wei voorzien? lk kom 
hiermee tot aan het kern punt van mijn in Iei
ding. 

Plaats van de overheid 
Het thema van de bijdrage van Ter Borg is 
de civil religion, de publieke religie van de 
Nederlandse samenleving. Hij zegt van dit 
'min of meer samenhangend geheel van 
grondwaarden' dat deze als het ware de 
sociale orde van onze samenleving defi
nieren. Ze lijken dan ook op wat men in de 
taalfilosofie 'constituerende regels' noemt. 
lk heb in ander verband, namelijk in een 
methodologische verhandeling over de 
staatswetenschap, het constitutionele 
recht omschreven als de constituerende 
regels van ons rechtsstelsel.' Het constitu
tionele recht geeft immers aan welk ande
re rechtsnormen - bijvoorbeeld op straf
rechtelijk of arbeidsrechtelijk terrein -gel-
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den. De vele junsten in verlegenheid bren
gende vraag, waarop dan de gelding van 
het constitutionele recht zelf berust, kan 
miJns inziens aileen worden beantwoord 
door te kijken naar de door dit constitutio
nele recht gedefinieerde rechtsorde als 
zodanig: 'een rechtsorde bestaat indien er 
een effectieve ordening van het maat
schappelijk Ieven is die- bij wiJze van een 
fundamentele consensus - door de ge
meenschap en door degenen die in de or
dening beslissend optreden, als rechtsor
de wordt begrepen', dus stilzwiJQend als 
zodanig wordt aanvaard. Die stilzwijgen
de consensus wordt dus als het ware de 
hor1zon van het in onze rechtsorde gelden
de recht. 

Ter Borg- die van een 'waardenconsen
sus' spreektb- maakt duideliJk dat die fun
damentele, de ordening van onze samen
leving constituerende waarden inzet vor
men van een - in zekere zin - religieus te 
noemen overtuiging. De aanvaarding van 
onze rechtsorde is - althans ten dele - in
zet van een stilzwijgend voltrokken collec
tieve geloofsbelijdenis in de civil religion. 
De relevantie van de civil religion voor het 
bestaan van onze rechtsorde komt ook tot 
uiting waar hiJ aangeeft wat de maatge
vende grondwaarden van de Nederlandse 
samenleving zijn: vrijheid, gelijkheid en 
broederschap, drie grondbegrippen van 
het constitutionele denken van de Franse 
Revolutie. Belangrijker echter nog zijn de 
voorbeelden dieTer Borg geeft van de my
then en figuren die uitdrukking geven aan 
deze - in de hier gehanteerde betekenis 
religieuze - aanvaarding van 'grondwaar
den' verzet tegen onderdrukking van fun-

4 EM H. H~rsch Ballin. De wetenschap van het constltu
tionele recht. Een kle111e methodolog1e, pp 69 e.v 1n: 
Ob}(xt en methode van de staatsrechtswetenschap 
(Staatsrechtconferentte 1982). N11megcn 1982. pp 64-
95 

5 E M.H. Hirsch Ballin. Object en methode van de weten
schap van het staatsrecht en het besruursrecht. p 93. 
1n· 0 W M Kamstra F B.M Kunneman en C W Ma11s 
(red). Nederlandse Rechtswetenschap, Tussen dis
tantie en betrokkenheid paradtgma s in de twmttgste 
eeuw. Zwolle 1988. pp 81-99 

6.A.w.p 170 

Ch11sten Democratische Vcrkenn1ngen 5/91 

Docun 

dam1 
zing 
schri 
goec 
was' 
Ter E 
gere 

c 
rE 
v 

daa~ 
se N 
ten ti 
tie !1 
OnzE 
vrijbl 
de rii 
mate 
derla 
tiek c 
oorlo 
tigen 
was 
prerr 
toch 
(iden 
de, v 
vii rE 
gen 
een 1 
dig c 

Hi1 
!USSE 

gion 
vervL 
iets t 

Chr1stE 



Documentat1e 

damentele vrijheden, vastbesloten afwij
zing van rassendiscriminatie, opheffen van 
schrille ongelijkheden in verdeling van 
goederen. Een punt dat miJ daarbij opviel 
was dat de gestalten en daden die- aldus 
Ter Borg - als het ware religieus worden 
gerespecteerd zo ver afstaan van de aile-

De Nederlandse civil 
religion heeft een te 
vrijblijvend karakter 

daagse levenssttuatie van de hedendaag
se Nederlander verzet tegen de bezetter 
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, ac
tie tegen de Zuidafrikaanse apartheid. 
Onze civil religion heeft goeddeels een 
vriJbliJvend karakter; het deelnemen aan 
de riten ter bevestiging ervan kan in hoge 
mate gratuit geschieden. Van tal van Ne
derlanders kwam de hardste openlijke kri
t;ek op ·de Duitsers' na de Tweede Wereld
oorlog. De inzet voor de minst draagkrach
ttgen via een stelsel van sociale zekerheid 
was het grootste zolang men groeiende 
premiedruk dank zij stijgende nettolonen 
toch slechts marginaal ervoer. 'Heiden' 
(identificatiefiguren) in de strijd tegen frau
de, vandalisme of hardrijden kent onze ci
vil religion niet; eerder nog gaan sommi
gen prat op het slaan van een slaatje uit 
een reisbagageverzekering of het behen
dig ontlopen van een snelheidscontrole. 

Hier manifesteert zich een pijnlijke kloof 
tussen onze gemeenschappelijke civil reli
gion en de in en voor onze samenleving te 
vervullen gemeenschapstaken. Het zal wei 
iets te maken hebben met de ook door Ter 
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Borg ter sprake gebrachte nadruk op 'zelf
ontplooiing' dat wij eerder in termen van 
burgerrechten en aanspraken, dan in ter
men van burgerplichten weten te denken. 
De overheid aileen kan dit niet oplossen. 
De erosie van het godsdienstig-levensbe
schouweliJk gerichte maatschappelijke 
middenveld vormt, zoals ik aan het begin 
van mijn inleiding zei, een belangrtJke oor
zaak voor het val len van een gat in sociaal
cultureel draagvlak bij de rechtshandha
ving. In het beleidsplan 'Recht in bewe
ging' ben ik daar uitgebreid op ingegaan. 
Geconstateerd moet worden dat onze pu
blic religion de lege plaats van de in onze 
samenleving naar de zijlijn gedrongen 
echte religie niet heeft kunnen opvullen. 
Oil geld! niet aileen in godsdienstige, maar 
ook in maatschappelijke zin. 

Herorientatie 
Welke consequenties heeft dit nu voor de 
politieke besluitvorming? Moet zij haar 
hoop stellen op een ontwikkeling van de 
civil religion in een minder vrijblijvende zin, 
of op een opbloei van eigenlijke religiosi
teit? Met de aantekening dat bevordering 
van het laatste geen staatstaak kan zijn, 
zou ik willen opmerken dat het een het an
der niet uitsluit. 

In een samenleving waarvan de grond
waarden voor de dagelijkse levenspraktijk 
een nogal vrijblijvend karakter hebben en 
die zoveel gemakkelijker aanspraken dan 
verplichtingen erkent, zijn verschijnselen 
van desintegratie zoals een hoog niveau 
van criminaliteit en veel ziekteverzuim 
moeiliJk te vermijden. Hier tegenin te gaan 
is een van de taken die niet aileen op poli
tici rust, maar ook op degenen wier spre
ken en handelen invloed heeft op de over
tuigingen, op de religie in onze samenle
ving. Daarom is het zorgelijk dat de ver
houding tussen dragers van publiek 
gezag en dragers van kerkelijk gezag --in 
het verleden vaak onwenselijk hecht -
thans vaak zo afstandelijk is geworden dat 
men eerder van wederzijdse desinteresse 
moet spreken. Men kan het betreuren dat 

227 



de civil religion van onze samenleving zo 
weinig transcendente gertchtheid kent, en 
tegelijkertijd mensen zo weinig aanspreekt 
op hun verantwoordelijkheid als Neder
landse staatsburgers, hier en nu. lk heb de 
vraag Iaten rusten of het een los staat van 
het ander. Vaststaat dat de kerken nog 
een missie te vervullen hebben wanneer ziJ 
bereid zijn, bij te dragen aan de groei van 
een civil religion die hun ideaalbeelden nu 
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eens niet aan de Derde Wereld, noch aan 
een opstandige schiJnwereld ontleent, en 
evenmin een vergane wereld wil restaure
ren. Anders gezegd is er ruimte voor bur
gerzin, ook christelijke burgerztn. 
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The Law and Religion Program at Emory 
University and the Center for Public Justice 
of Washington, D.C. will co-sponsor a major 
international conference on the Emory cam
pus, November 14-17, 1991. The confer
ence, entitled 'Christianity and Democracy 
Past Contributions and Future Challenges', 
will debate both the positive and the nega
tive influences of Christianity on democratic 
institutions throughout the world. 

The conference will include keynote ad
dresses by Former President Jimmy Carter 
of the United States and Archbishop Des
mond Tutu of South Africa. Major speakers 
and respondents include Jean Bethke
Eishtain, Vanderbilt University; James W. 
Skillen, Center for Public Justice; Roberto 
Papini, Jacques Maritain International Insti
tute, Rome; John Pobee, World Council of 
Churches; Rafael Caldera, Former Presi
dent, Venezuela; Marcos McGrath, Cath
olic Archbishop of Panama; Johan Van der 
Vyver and Charles Villa-Vicencio, South Af
rica; and Andrew Young, former United 
States Ambassador to the United Nations. 

Leading politicians, clerics, jurists, and 
academics from a variety of political pos
itions and Christian persuasions will dis
cuss the interaction of Christianity and 
democracy on an international scale. The 
debate is structured to include the major 
continents of Europe, Latin America, North 
America, Africa, and Asia. While allm·:ing 
for great political, religious, and cultural di
versity, the conference will address 
themes, such as Christianity and authority 
and Christianity and public virtue, which 
are common to all these continents. 

Both the Law and Religion Program and 
the Center for Public Justice believe that this 
conference will provide a forum for divergent 
voices on the issue of what Christianity has 
contributed in the past and what it should 
contribute in the future to the shape of 
democratic government around the world. 

For more information on the conference, 
please contact Eliza Ellison, the Law and 
Religion Program at Emory University, 
(404) 727-0699. 

Chrrsten Oemocratrsche Verkennrngen 5/91 

Christianity & 
Democracy: 

Past Contributions 
and 

Future Challenges 

A Major International Conference 
to be held on the 

Emory University Campus 
Atlanta, Georgia 

November 14- 17, 1991 

Keynote Addresses To Be Delivered By: 
Former President Jimmy Carter 

of the United States 
and Archbishop Desmond Tutu 

of South Africa 

Other Speakers w1ll include: 
AleJandro Foxley, Richard Joseph. 
JOrgen Moltmann, Roberto Pap1n1, 

and Andrew Young 
Please Contact: 

Eliza Ellison 
Th1s Conference IS 
Co-sponsored by 
The Law & Relig1on Program 
at Emory Un1vers1ty and 
The Center for PubliC Just1ce. 
Wash1ngton. D.C 

Phone: 404-727-0699 
Fax: 404-727-6820 
380 Gambrell Hall 
Emory University 

Atlanta, GA 30322 USA 

229 



Wle geinteresseerd Is In de achtergronden van een van de oudste en lnvloedrljkste 
polltleke stromlngen In ons land en In de wereld, bestelt nu: 

Pubfieke gerechtigheid 
Een christen-democratise he visie op de rol van de overheld In de samenlevlng 

Biedt de christen-democratie een politiek christen-democratisch perspectief op een 
onderkomen voor het veilige midden? Is zij gei'ntegreerd Europa, waarin op basis van 
een stroming die er slechts op kan bogen de een gedemocratiseerde politieke besluit-
scherpe kanljes van het liberalisme en de vorming de voorwaarden worden gecreeerd 
sociaal-democratie te hebben afgeslepen? voor een pluriforme, verantwoordelijke 

Europese samenleving. 
Dit rapport geeft op deze vragen een duide-
lijk ontkennend antwoord. De 'C' van hat lnhoud 
CDA staat niet voor conservatism e. com pro- 1 lnleiding en probleemstelling 
mis of conformisme. De christen-democratie 2 Christelijk geloof en politieke overtuiging 
kent een eigen staatsleer. Gedurende meer 3 Protestantse staats- en 
dan tien jaar heeft het Wetenschappelijk maatschappijbeschouwing 
lnstituut voor hat CDA deelstudies uitge- 4 De katholieke staats- en 
bracht waarin de betekenis van de christen- maatschappijbeschouwing 
democratische politieke overtuiging voor 5 Een christen-democratisch mens-, 
een groot aantal beleidsterreinen is aange- maatschappij- en staatsbeschouwing 
geven. Voortbouwend op deze studies biedt 6 Het instrumentele karakter van hat over-
dit rapport een overkoepelende christen- heidsbeleid, ijkpunten en vormgevingen 
democratische visie op de rol van de over- 7 Grondwet en grondrechten 
heid in de samenleving. Het staat uitvoerig 8 Hergroepering van verantwoordelijkheden 
sti/ bij de verhouding tussen het christelijk 9 Kiezen en besturen 
geloof en de politieke overtuiging en bij de 10 Het Europa van de burgers 
manier waarop van rooms-katholieke en 
protestantse kant gebouwd is aan een De prijs van 'Publieke gerechtigheicf is f 49,50 (incl. BTW, 
samenhangende staats- en maatschappij- excl. verzendkosten). Bent u geiilteresseerd in deze uitgave? 
beschouwing. Daarna wordt een geactua- Stuur dan de coupon (of een kopie) in een gesloten envelop 
liseerde visie op de mens, de samenleving zonder postzegel naar: Bohn Stafleu Van Loghum bv, 
en de plaats van de overheid geboden, Antwoordnr.1 0 155, 2400 VB Alphen aid Rijn. 
die tevens het complementaire karakter van U kunt ook bel/en: 01720-66811. 
de protestantse en rooms-katholieke poli- De uitgave is ook verkrijgbaar via de boekhandel. 
tieke traditie weergeeft. Criteria voor het 
overheidsbeleid monden uit in een typolo- ,----------------------------, 
gie van politieke beleidsinstrumenten. CQ U PQN Stuurt u mij rechtstreekslvia de 
Na een beschouwing over de grondrechten boekhandel': 
en hun plaats in de rechtsorde volgt een te 
uitwerking van de weergegeven ideeen __ ex. van 'Publieke gerechtigheid' a f 49,50. 
op verschillende beleidsterreinen. Terzake (incl. BTW, exd. verzendkosten) (ISBN 90 3131101 4) 
van de politieke democratie, functionele en 
territoriale decentralisatie neemt dit rapport Naam instelling: 

duidelijk stelling. Tenslotte schetst het een t.a.v.: 

Adres: 

Postcode/plaats: 

~ 
Bohn Datum: 

Handtekening: 
Stafleu 
VanLoghum 

• lndiBil u win besle/IBI! via ds bosl<hands/, s. v.p. hi8f ds naam 
1 van uw bookhandel invui/Bil. '----------------------------

Drs. 
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Column 

Drs. C.J. Klop 

Moraliseren over 
burgerschap 

'Burgerschap'. Het schijnt een term te zijn 
die COA-ers niet ligt. Wij hebben onze eigen 
terminologie Liever spreken we van 'de 
verantwoordelijke samenleving'. Wat is 
burgerschap eigenlijk? 'Burger' is de so
ciologische positie die past bij de relatie 
overheid-onderdaan/kiezer -gekozene. De 
bijbehorende rol wordt genormeerd door 
'burgerzin'. Burgerschap en burgerzin fun
geren dus in de politiek-bestuurlijke sector 
van de samenleving. Oat is een belangrijke 
vaststelling. Als ik mijn bejaarde ouders 
verzorg is dat geen burgerschap, het is de 
rol die behoort bij mijn positie in de zorg
sector van de maatschappij, niet in de po
litieke sector. Die rol wordt ge·lnspireerd 
door een sociale, niet een politieke moraal. 
Oat wil niet zeggen dat er niets mis is met 
de zorgzaamheid, het ziekteverzuim of de 
WAO. In aile sectoren van de maatschap
piJ lijkt de passende rolvervulling in diskre
diet geraakt. Er is een afstand gegroeid 
tussen de instituties en de mensen, die er 
deel van horen uit te maken. In plaats van 
actief deelgenoot te zijn is de mens tot 
consument gedegradeerd. Oiens calcule
rend gedrag heeft de overhand gekregen 
over morele afwegingen. 

Het CDA heeft de sleutel tot de nood
zakelijke cultuurpolitiek in handen. Maar 
het beg rip 'burgerschap' wordt voor te vee I 
verschillende situaties gebruikt. Oaartegen 
rijst intultief verzet, want waar bemoeit de 
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politicus zich eigenlijk mee als hij zich mo
raliserend uitlaat over niet-politieke levens
terreinen? Oat de wet de eigen verant
woordelijkheidsbeleving van maatschap
pelijke organisaties op die terreinen waar
borgt en normeert maakt de overheid daar 
nog niet tot de primaire gezagsdrager. De 
moraal moet daar van andere instituties ko
men, welke het gezag op deze terreinen 
dienen te vervullen. Niet van de overheid 
en ook niet van de kerk. Minister Hirsch 
Ballin hanteerde dat onderscheid zuiver 
toen hij dit voorjaar het door velen als mis
kenning van goed burgerschap be
schouwde zwartrijden in het openbaar ver
voer bestempelde als de overtreding van 
een civiele overeenkomst tussen vervoers
bedrijf en passagier. De naleving van die 
overeenkomst moet door het vervoersbe
drijf worden gehandhaafd en daar moet 
het vervoersbedrijf over moraliseren. De 
overheid ondersteunt die verantwoordelijk
heid door de identificatieplicht in te voeren, 
maar zij vertilt zich als zij zulke taken zelf 
gaat uitoefenen. De overheid heeft geen 
besJ·issende bevoegdheden om de moraal 
te be·tnvloeden, maar kan wei kaders 
scheppen waarbinnen deze weer kan ont
staan. Is eigen verantwoordelijkheid voor 
Justen en lasten van beslissingen niet het 
begin van moraal? Afweging eist normen. 

Het eigenlijke burgerschap, de relatie 
tussen overheid en onderdaan, tussen kie-
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zer en gekozene krijgt nieuwe kansen bij 
ontvlechting van overheid en maatschap
pelijke organisaties Het word! dan weer 
duidelijk waar het bij burgerschap eigenlijk 
om gaat: het betalen van belasting, het na
leven van de wet, het democratisch deel
nemen aan politieke afweging. 

Crisis 
Dit burgerschap verkeert in een ernstige 
crisis, wat voor geruststellends politicolo
gen er ook over zeggen. Het percentage 
burgers dat lid is van een politieke partij is 
gezakt van 15% in 1946 naar 4% in 1990. 
Van hen neemt maar een tiende deel aan 
de vergaderingen en dat zijn voor een 
groot deel ambtenaren. De burger zelf par
ticipeert niet meer, hij procedeert De af
deling Rechtspraak van de Raad van State 
is inmiddels zo overbelast geraakt dat men 
niet meer kan garanderen dat een zaak 
binnen drie jaar voorkomt Eventueel 
neemt hij nog deel aan een actie tegen de 
overheid ter behartiging van zijn belang. 
Politicologen zien dat aileen maar als an
dere, gelijkwaardige, participatiewijzen en 
dus lijkt er in hun statistieken geen vuiltje 
aan de Iucht De werkelijkheid is dat de 
burger zich onttrekt aan de afweging Ius
sen zijn eigen belang en het algemeen be
lang. Met aile gevolgen van dien voor de 
wetshandhaving, de belastingmoraal en 
de aanvaarding van door de regering ge
nomen beslissingen. De burger is consu
merende bourgeois en geen democrati
sche citoyen. 

Ten aanzien van het burgerschap trek! 
de rol van de politieke partijen de aan
dacht. Zij vormen de enige institutie in de 
samenleving waarin burgers afwegingen 
maken tussen de vele claims op de poli
tiek. Referenda en enquetes kunnen daar
in niet voorzien. De Commissie-Vraagpun
ten van de Tweede Kamer heeft dit onder
werp bewust vermeden, omdat zij zich niet 
bevoegd achtte, maar voorzitter Deetman 
merkte in CD/Actueel verrast op dat de Ka
mer in het debat het punt zelf wei heeft 
aangesneden. De door de Commissie be-

232 

Column 

pleite ontkokering, 66k in de werkwijze van 
de Kamer, zal ongetwijfeld meehelpen om 
het denken in be Iangen weer te plaatsen in 
een bredere afweging. Zo'n kader kan ai
leen worden geboden door politieke visies 
op het algemeen belang. En daarvan zijn 
de partijen de dragers. Kunnen zij erin sla
gen weer een behoorlijk deel van de kie
zers tot deelname aan politieke discussie 
en afweging te brengen of leggen zij zich 
neer bij de individualisering en het politie
ke consumentisme? Over dit burgerschap 
mag een politicus zich wei met gezag ui
ten, ja zelfs moraliseren. Daar behoort de 
staat zedenmeester te zijn. Als hij dat na
laat verzaakt hij zijn taak. Het is dan niet 
voldoende om te zeggen dat politiek 'leuk' 
is. Het loslaten van de koppeling kan men 
moeilijk als een pretje ervaren. Het gaat bij 
burgerzin om de politieke zijde van de op
dracht om de aarde te beheren en in te 
richten. In het dragen van politieke verant
woordelijkheid geeft de mens uitdrukking 
aan zijn 'zedelijk' karakter. Het rapport 'Po
litiek dicht bij mensen' geeft voor de CDA
afdelingen een belangwekkende aanzet in 
de goede richting, maar zegt helaas te 
weinig over de omgang van de 'partijtop' 
met standpunten die aldus vanuit de basis 
naar boven komen. Daar zit het risico van 
een technocratie, die de burger heel goed 
herkent. De behandeling van de resolutie 
over ontwikkelingssamenwerking op de 
laatste partijraad verdiende bepaald geen 
schoonheidsprijs. 

Of ons land in 2000 bevolkt zal worden 
door een consumerende bourgeoisie, dan 
wei door citoyens, die deelnemen aan de 
afwegingen in politieke partijen is een zaak 
van cultuurpolitiek nu. Herstel van maat
schappelijke moraliteit en van het politieke 
burgerschap zullen hand in hand moeten 
gaan. 
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Toekomstverkenning 

Prof. dr. M. Eyskens 

Tekenen van hoop 
tegen beter 
doemweten in 

De probabiliteit van God is steeds meer 
aanwijsbaar. Een nieuw mensbeeld ont
staat, een nieuw verbond met de natuur, 
persoonlijke vnjheidsbeleving binnen 
solidaire verbanden. De tweede renais
sance biedt kansen voor de christen-de
mocrat/e. 

De JOngste decennia werden gekenmerkt 
door een wervelwind van omwentelende 
gebeurtenissen. De mens van het einde 
van de twintigste eeuw, althans in de hoog
gelndustrialiseerde maatschappijen, be
leefde de verandering van de verandering 
en ondervond ze ook aan den lijve. 

In mei 1968 kwamen de opgekropte 
frustraties van de jeugd aan de oppervlak
te en werd de consumptiemaatschappij 
met haar materialisme gecontesteerd. On
middellijk nadien, vanaf 1973, brak de gra
te economische crisis uit, die weldra van 
structurele aard bleek te zijn en vooral de 
ondoelmatigheden van overdreven staats
tussenkomst aan het Iicht bracht En heel 
recentelijk, vooral vanaf 1989, deed zich 
de implosie voor van het communisme als 
ideologische doctrine, als politiek regime 
en als economisch systeem. Dit leidde tot 
een mega-historische stroomversnelling: 
de val van de Berlijnse Muur, de bevrijding 
van het socialistische juk in de Ianden van 
Centraal- en Oost-Europa, de ineenstor
ting van het Sowjetrussische imperium, het 
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beeindigen van de Koude Oorlog, het af
sluiten van verreikende ontwapeningsak
koorden, de successen van de Conferen
ties voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa, de subregionale destabilisering in 
bepaalde delen van de wereld met onder 
meer de Golfoorlog, enzovoort 

Het is uiteraard te vroeg om te pogen 
een coherentie te ontdekken in al deze 
zeer uiteeenlopende gebeurtenissen Een 
zaak is zeker de huidige generatie, de 
mens van het einde van de twintigste eeuw 
beleeft noch min noch meer het hijgen van 
de geschiedenis en hij geraakt vlug buiten 
adem zodra hij probeert de vloed van his
torische omwentelingen bij te houden. 

Dit alles treft de Westeuropese burger, 
die nadenkt over wat hem te gebeuren 
staat, vrij onvoorbereid De democratische 
welvaartsstaat van het Westeuropese type, 
ingewikkeld en log, werkt met knarsende 
scharnieren. 

De maatschappelijke en organisatori
sche bovenbouw van de Europese samen
leving draagt nog het stempel en de ken
merken van de hoog-ge'lndustrialiseerde 
maatschappij, afgestemd op massapro
duktie en massaconsumptie en het behe
ren en beheersen van de grote getallen, in
clusief het groot aantal burgers. Maar 

Prof dr. Mark Eyskens ( 1933) is m1n1ster van Bu1tenlandse 
Zaken van Belg1e. 

233 



reeds is onder de maatschappelijke op
pervlakte en stil aan doorbrekend, de in
formatie- en informaticamaatschappij vol
op bezig door te dringen. De spanning en 
de distorsies tussen de organisatorische 
bovenbouw van het oude tijdvak en de 
krachten van het nieuwe tijdvak worden 
steeds groter. 

Onze huidige samenleving beleeft een 
crisismoment, in de etymologische beteke
nis van het woord. Een kruis- en keerpunt, 
een geconcentreerd uitdagings- en aan
passingsgebeuren, een stortvloed van ver
anderingen, het exploderen van de ge
schiedenis. De aanpassingscrisis die we 
thans doormaken heeft veel meer aankno
pingspunten met de situatie die op het 
oude continent overheerste tijdens de 
tweede helft van de achttiende eeuw dan 
met de vooroorlogse grote conjunctuurcri
sis, naar de welke vaak wordt verwezen. 

Wat de burger van het einde van de 
twintigste eeuw verlamt in zijn aanpas
singsvermogen, is een nieuwsoortige alie
natie die hij bewust maar nog meer onder
bewust ondergaat. De indruk ontstaat dat 
MEN- dit meest onpersoonlijke voornaam
woord aller voornaamwoorden- het hoofd
personage is geworden van de moderne 
samenleving, ook in onze Europese demo
cratieen. 

De maatschappelijke ver-MEN-ning uit 
zich in de alom aanwezige, ondoorzichtige 
overheidsstructuren, op aile niveaus. Zij uit 
zich in een produktieproces waaraan zo 
moeilijk zin kan worden gegeven. Zij komt 
tot uiting in de economische vruchteloos
heid van vele sociale conflicten. Zij sijpelt 
door in de technologische revoluties, die 
bezig zijn de fabrieksarbeider tot de laat
ste der Mohikanen te maken. De vermen
ning, de naamloze krachtenontwikkeling 
waartegen de burger weinig of niets ver
mag, breekt ook door in het zinloze ge
weld, in nieuwe onrechtvaardigheden, in 
wereldwijde zwaartekrachten, zoals de on
derontwikkeling van de Derde Wereld, de 
bewapeningswedloop waaraan nog vele 
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Ianden zich overgeven. Niet de persoon
lijkheidscultus valt de vertwijfelde bewoner 
van het Avondland te beurt maar wei een 
toenemende ontpersoonlijking, een drei
gend gevaar van depersonalisering en van 
vervlakking. Het individu voelt zich mach
teloos en heeft nergens vat op. Voor hem is 
God MEN geworden. 

Uiteraard hebben deze verschijnselen 
van vervreemding, vermenning en aliena
tie zich op paroxistische wijze voltrokken 
aan de mensen die tientallen jaren lang 
hebben moeten Ieven onder het commu
nistisch juk. Maar ook onze democratische 
en technocratische samenlevingen ont
snappen niet aan dergelijke complexe 
frustraties. 

De maatschappelijke vermenning, in een 
samenleving van nochtans vrije burgers, 
vindt haar voedingsbodem in wat ik de exis
tentiele vermenning van de mens van het 
einde van de twintigste eeuw wil noemen. 
Het transcendentie-lek waaraan hij lijdt, zijn 
dereligie, ziJn naturalistisch rationalisme, 
zijn persoonlijk breken met het zijnswonder. 
Het paradigma van Newton beheerst zijn 
denken, eventueel onderbewust. 

De zijnswerkelijkheid komt hem over als 
een gigantisch raderwerk, een lukraak sa
menspel van natuurlijk toeval en blinde 
noodzaak, dat hem determineert. De maat
schappelijke structuren ervaart hij als een 
anonieme macht die hem overheerst. Al
dus voelt hij zich steeds meer een balling 
van de maatschappij en een wees van 
God. 

De analyse kan worden voortgezet. De 
trouwens naleve, scientistische opvatting 
die werd verspreid en gedemocratiseerd 
onder meer door de massamedia, bereidt 
de weg voor van platland: dit wil zeggen 
een maatschappij waarin de transcenden
tie is uitgerangeerd. Het gevolg hiervan is 
dat de mens graag zijn ik-eiland uitroept 
tot zijn beschermende burcht. De verdrin
ging van de dood, als gedachte en als 
werkelijkheid, is ook typisch voor de ziJns
angst van de Westerling. Daarbij komt dat 
het relatieve wordt verabsoluteerd en het 
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absolute teveel wordt gerelativeerd. Oil al
les wordt in de hand gewerkt door de in
formatiegalaxie die de moderne mens op
slorpt en die het gevolg is van overinfor
matie die leidt tot desinformatie. Aldus ont
staat een van de meest fatale wetten die 

De mens roept zijn ik
eiland uit tot zijn 
beschermende burcht 

de moderne samenleving beheersen en 
die ik zou willen noemen 'de wet van deaf
nemende relatieve kennis'. Absoluut be
schouwd weet de huidige generatie veel 
meer van de wereld, van de kosmos, van 
ons psychisme, van onze fysiologie, van 
wat er omgaat in de wereld dan de vorige 
generaties, dan Erasmus, Descartes en 
Kant verenigd in een en hetzelfde kennis
syndicaat. Maar relatief bekeken is het 
kenbare zo enorm toegenomen dat in feite 
de kennis afneemt en zeer oppervlakkig 
wordt. Het gekende vermindert ten opzich
te van het kenbare. Oeze tendens wordt 
nog vergroot door de onvermijdelijke spe
cialisatie en het feit dat het onderwijs erg 
analytisch is geworden en oog heeft verlo
ren voor het ontwikkelen van synthetische 
inzichten. Daarbij komt dat een toenemend 
aantal mensen botst tegen de verstands
muur of althans tegen datgene wat daar
voor doorgaat en tot uiting komt in het in
telligentiequotient. Het is geen toeval dat 
twee derde van de huidige werklozen de 
ongeschoolden zijn. De Franse Revolutie 
heeft de privileges van geboorterecht en 
landadel weggewerkt. De welvaartsstaat 
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van de tweede helft van de twintigste eeuw 
heeft de ongelijkheid van inkomen en ver
mogen in grote mate verminderd. Maar 
een maatschappij die, om te overleven, 
een beroep moet doen op deskundigen 
verwekt onvermijdelijk nieuwe discrimina
ties die niet via sociaal-economische be
leidsmaatregelen kunnen worden opgehe
ven. 

Nieuwe inzichten zijn ook gegroeid over 
de verhouding tussen economische ont
wikkeling en sociale vooruitgang. Er zijn 
ongetwijfeld sociale grenzen aan de eco
nomische ontwikkeling, die niet mogen 
worden overschreden. De economie staat 
ten dienste van de mens en niet omge
keerd. Maar omgekeerd zijn er ook econo
mische grenzen aan de sociale vooruit
gang en daarvan is men zich de jongste ja
ren pijnlijk bewust geworden. Het verdelen 
of herverdelen van de inkomens, via aller
lei overheidsmechanismen, als daaraan 
geen voldoende produktie beantwoordt, 
leidt tot economische stagnatie en ineen
storting. De crisiservaring heeft ertoe bij
gedragen het dilemma tussen sociale ge
lijkheid en economische doelmatigheid in 
een nieuw daglicht te plaatsen. Het wordt 
steeds duidelijker dat economische on
doelmatigheid aanzienlijk de sociale onge
lijkheid vergroot, wat een nieuwsoortige 
conclusie is. Jarenlang werd immers voor
gehouden dat economische groei de so
ciale ongelijkheid vergrootte. 

Markteconomie- democratie 
Cynici beweren wei eens dat de les die de 
mensen leren van de geschiedenis erin 
bestaat dat de mensen van de geschiede
nis geen lessen leren. 
Toch geloof ik dater een grote les geleerd 
is uit twee fundamentele gebeurtenissen 
van recente datum: 
- de grate economische crisis van de 

tweede helft van de jaren zeventig en de 
eerste helft van de jaren tachtig en 

- de ineenstorting van de communistische 
stelsels. 

De les die uit deze aardverschuivingen 
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naar voren treedt is wei degelijk dat markt
economie enerzijds en pluralistische de
mocratie anderzijds de meest efficiente 
economische en politieke systemen zijn en 
dat bovendien markteconomie en demo
cratie onderling nauw met elkaar verbon
den zijn. Markteconomie en democratie 
vormen als het ware de twee zijden van de 
medaille die het maatschappelijk optimum 
uitdrukken. 

Het binoom markteconomie- plus- de
mocratie, als instrument van maatschap
pelijke optimisatie, is in het Westen naar 
voren getreden vanaf het begin van de ja
ren tachtig toen bleek dat de gemengde 
economie met haar overdreven staatsin
menging niet in staat was het hoofd te bie
den aan de grote structurele crisis die was 
ontstaan uit de derde industriele omwente
ling, de opkomst van nieuwe industriele 
mogendheden, de ineenstorting van het 
internationaal monetair stelsel en de gevol
gen van de eerste en de tweede oliecrisis. 

Maar ook en op nog meer spectaculaire 
wijze heeft de implosie van het communis
me in de voormalige socialistische Ianden 
!eiders aan het bewind gebracht, ook in de 
Sowjet Unie, die sterk de nadruk leggen op 
markteconomische en democratische her
vormingen. 

Van meet af aan moet worden onder
streept dat het binoom markteconomie 
- plus - democratie op een meer genuan
ceerde wijze moet worden geformuleerd. 
Niet elke markteconomie leidt tot maat
schappelijke optimalisering. Hiervoor moet 
ten minste aan twee fundamentele voor
waarden worden voldaan. 

Vooreerst moet de markteconomie con
currentieel zijn, dat wil zeggen a contrario 
dat een markteconomie gedomineerd door 
monopolies of oligopolies, door machts
concentraties die leiden tot economisch 
machtsmisbruik, niet zal leiden tot het opti
maal maken van de maatschappelijke wel
vaart of althans het maatschappelijk wel
vaartspotentieel. Voldoende concurrentie 
is absoluut noodzakelijk, omdat zij een 
aansporing inhoudt tot vernieuwing. Dank-
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zij concurrentie worden immers de prijzen 
en de kosten gedrukt en de ondernemin
gen verplicht zich zo efficient mogelijk te 
organiseren. De concurrentie stimuleert 
ook de handel en zal hem geleidelijk aan 
mondialiseren. De concurrentie is daaren
boven en uiteraard ook onverenigbaar met 
stelsels van handelsprotectionisme. 

Het Verdrag van Rome steunt juist fun
damenteel en essentieel op de deugdelijk
heid van de concurrentiele markteconomie 
en behelst trouwens een aantal artikelen 
dat economisch machtsmisbruik en 
scheeftrekking van de concurrentie poogt 
te verbieden. Prive-monopolisme is zo 
slecht als staatsmonopolisme en er is dus 
nood aan een mededingingsbeleid, liefst 
op Europees niveau, om de concurrentie 
werkzaam te houden. 

Ten tweede blijkt dat zelfs een concur
rentiele markteconomie nog niet zorgt voor 
sociale vooruitgang en sociale rechtvaar
digheid. Wei te verstaan is een voldoende 
economische voorspoed een precond 1tie 
voor elke sociale vooruitgang. Men kan 
geen sociaal paradijs vestigen op een eco
nomisch kerkhof. Maar het is wei juist dat 
de concurrentiele markteconomie, die ook 
leidt tot de primaire verdeling van de inko
mens, niet spontaan zorgt voor een recht
vaardige herverdeling van de inkomens 
zodat iedereen, ouden en jongen, gezon
den en zieken, bekwamen en minder be
kwamen aan hun trekken komen en kun
nen genieten van een behoorlijke levens
standaard. 

In deze herverdeling is een essentiele 
taak weggelegd voor de overheid en voor 
systemen van sociale zekerheid en sociale 
protectie. Reeds kort na de oorlog, tijdens 
hun economisch herstel onder minister 
van Economische Zaken Ludwig Ehrhart, 
spraken de Duitsers van de 'soziale Markt
wirtschaft', de sociale markteconomie. 
Deze term is bijzonder accuraat gekozen. 

De concurrentiele markteconomie moet 
het voetstuk tot stand brengen waarop 
door de overheid een sociaal beleid kan 
worden gevoerd, democratisch gecontro-
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leerd. De markteconomie genereert niet 
automatisch sociale rechtvaardigheid. Het 
is de maatschappij zelf die via democrati
sche organen en via politieke besluitvor
ming, ter zake haar verantwoordelijkheid 
moet opnemen. 

Een concurrentiele en sociaal gecorri
geerde markteconomie vereist, op een 
complementaire wijze, eveneens een plu
ralistische democratie. Als een aantal fun
damentele economische vrijheden wordt 
gecreeerd zoals de vrijheid van produce
ren, consumeren, investeren, sparen, uit
voeren en invoeren, de vrijheid van het op
richten van bedrijven en het sluiten van be
drijven, moet men ook op politiek en maat
schappelijk vlak de burgers toelaten zich 
op een volledig vrije wijze te groeperen in 
de school van politieke partijen, vakbon
den en allerlei organisaties die te maken 
hebben met het verenigingsleven. De vrij
heid van opinie-uiting, van vergadering, de 
vrijheid van godsdienstbeleving, de vrij
heid van onderwijs, enzovoort zijn andere 
fundamentele vrijheden die het wezen uit
maken van de democratie. Ook de concur
rentie tussen de politieke partijen is een vi
taal bestanddeel van een doelmatige de
mocratie. Economisch pluralisme en poli
tiek pluralisme gaan derhalve hand in 
hand. Het democratische Europa, na de 
afschuwelijke ervaring van de Tweede We
reldoorlog, he eft zich vanaf 1945, en meer 
bepaald in de Ianden van de Europese Ge
meenschap, volledig georienteerd op 
deze intieme samenwerking en integratie 
van pluralistische concurrentiele economie 
en pluralistische concurrentiele democra
tie. Het is dus haast vanzelfsprekend dat 
de Europese Gemeenschap enkel een ge
meenschap kan zijn van democratische 
lidstaten. De democratie als toetredings
vereiste verwijst niet aileen naar een poli
tieke en ethische normering maar - en dit 
wordt onvoldoende beseft - eveneens 
naar een criterium van economische doel
matigheid. De concurrentiele en sociaal 
gerichte markteconomie kan enkel gedijen 
in een democratische samenleving. Er zijn 
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geen historische voorbeelden van het sa
mengaan van concurrentiele en sociale 
markteconomieen met politiek dictatoriale 
regimes. Omgekeerd zijn er ook geen his
torische voorbeelden van het samenlopen 
van centraal-geleide staatskapitalistische 
economieen met politieke democratieen. 

Concurrentiele markteconomie en plura
listische democratie zijn nochtans verwor
venheden. Zij moeten dagelijks worden 
verdedigd en afgedwongen. Erger, er be
staat zoiets als 'de wet van de autodes
tructie van de markteconomie en de wet 
van de autodestructie van de pluralisti
sche, parlementaire democratie'. 

De neiging tot zelfvernietiging van de 
concurrentiele markteconomie werd reeds 
beschreven door de eerste liberale econo
men. De concurrentie is een permanente 
uitdaging en ondernemingen stellen alles 
in het werk om hieraan te ontsnappen door 
de mededinging onzuiver te maken, door 
monopolie- en oligopolievorming. 

Ook de technologische vooruitgang leidt 
tot marktstructuren, waarin differentiele 
voordelen de concurrentie in het gedrang 
kunnen brengen. Het is precies omwille 
van dit fenomeen dat er een overheid no
dig is die een arbiterfunctie uitoefent en 
waakt over het handhaven van de mede
dinging. In dit verband spreekt men van 
mededingingsbeleid. De Europese Ge
meenschap, steunend op het Verdrag van 
Rome, heeft van meet af aan uitvoerende 
en gerechtelijke maatregelen getroffen om 
de mededingingsmarkt in stand te houden 
en economisch machtsmisbruik en onge
oorloofde concentratie tegen te gaan. 

De neiging tot autodestructie van de de
mocratie is ook latent aanwezig maar is 
aan zeer talrijke factoren toe te schrijven. 
Zij kan te maken hebben met demagogie, 
beleidsinefficientie, regeringsinstabiliteit, 
het feit dat een afgrond ontstaat tussen de 
vertegenwoordigers van de bevolking en 
de bevolking zelf, overinformatie die leidt 
tot verkeerde informatie. 

Vaak zal ook economische ondoelmatig
heid en vooral een toestand van economi-
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sche crisis met verregaande negatieve so
ciale gevolgen nefast zijn voor het demo
cratisch bestel. De overdrijvingen van de 
particratie en de syndicratie en het te gra
te belang of de te grate macht van andere 
drukkingsgroepen kunnen het democrati
sche stelsel eveneens ondermijnen. Ten
slotte zijn er ook de excessen van de tech
nocratie en de bureaucratie die een be
dreiging vormen voor de democratie en dit 
verwijt wordt wei eens toegestuurd aan de 
politieke beleidsvormen in de Westeurope
se Ianden. 

Oplaaien van de waakvuren 
Bovenstaande beschouwingen mogen niet 
worden gelnterpreteerd als zijnde pessi
mistisch, integendeel. Ze moeten veeleer 
aanzetten om te speuren naar de tekenen 
van hoop voor de Westerse samenleving, 
naar het oplaaien van de waakvuren, die 
beletten dat de duisternis zou vallen over 
het Avondland. De tijd rijpt niet enkel voor 
de derde of de vierde of de -nde industrie
le revolutie, maar ook voor een tweede Re
naissance en een nieuwe opstanding. De 
moderne wetenschap ontdekt een wereld, 
zowel microkosmisch als macrokosmisch, 
die zo wonderbaar is dat de kans dat zij te 
danken of te wijten zou zijn aan een op
eenstapeling van toevalligheden, steeds 
geringer wordt. De probabiliteit van God 
behoort steeds meer tot het aanwijsbare. 

De nieuwe wetenschappelijke inzichten 
en de loutering die ontstaat uit het zogehe
ten crisisgebeuren van de jongste decen
nia is bezig in de Westerse samenleving 
een nieuw mensbeeld te boetseren. De 
verwondering keert terug. De mens van het 
einde van de twintigste eeuw neemt op
nieuw afstand van de vulgaire banalisering 
van zijn zijnswereld 

Tegelijkertijd haakt hij naar een nieuw 
verbond met de natuur en het zijnswonder 
en in deze hunkering naar verbondenheid 
liggen nieuwe mogelijkheden voor een re
ligieuze opleving. De tijd is rijp, bij het ein
de van deze eeuw, voor een synthese van 
oude en nieuwe waarden, waarbij per-
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soonlijke vrijheidsbeleving, binnen solidai
re verbanden, de herwaardering van het 
gezin en het huwelijk, de argwaan tegen 

Er is hunkering naar een 
nieuw verbond met de 
natuur en het zijnswonder 

de logge en ingewikkelde organisatori
sche structuren en het recht op geluk voor
aanstaan. Er groeit meer inzet voor waar
den dan voor belangen. Wetenschappelij
ke onderzoekingen over de waardenscha
len zijn ter zake bijzonder relevant. 

In dit herontdekken van de echte waar
den liggen nieuwe kansen en voor een ge
louterd christendom en voor een innove
rende christen-democratie. Het socialisme 
heeft zijn totale ondoelmatigheid bewezen 
en het communistisch socialisme zijn tota
le onmenselijkheid. Het liberalisme en het 
neo-liberalisme gaan uit van een te me
chanistische opvatting van de maatschap
pij en reduceren de mens tot een zelfge
noegzaam individu. Meer dan ooit blijkt het 
christelijk personalisme de synthetiserende 
doctrine te zijn die mens en maatschappij 
herstelt in een evenwichtige relatie. De 
christen-democratische opvatting over 
mens en maatschappij is geen compromis 
tussen socialisme en liberalisme. lntegen
deel, socialisme en liberalisme zijn extre
mistische afwijkingen van een fundamen
tele mensopvatting die haar wortels vindt 
in de mysterieuze relatie tussen de mens 
en het transcendente. Het horizontalisme, 
dit is de zorg voor de gemeenschap en 
voor de anderen, krijgt zijn duurzame be-
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tekenis slechts door toevoeging van de 
verticale dimensie die de mens verbindt 
met het transreele, datgene wat wij vroeger 
het bovennatuurlijke noemden. Bij ontsten
tenis van deze relatie vall het maatschap
pelijk debat onvermijdelijk terug op ideolo
gieen die allemaal min of meer tijdelijk en 
ruimtelijk gebonden zijn en voorbijgaan 
aan de echte wezenskern van 'fa condition 
humaine' 

Andre Malraux heeft geschreven 'fe 
vingt-et-unieme siecfe sera refigieux ou if 
ne sera pas'. Deze uitspraak klinkt wat uit
dagend en de vraag is bovendien welke 
betekenis men aan de woorden geeft. 
Maar het lijkt mij wei juist te stellen dat in 
onze maatschappij en ook in het politieke 
bedrijf de belangstelling voor bepaalde 
ethische dimensies van politieke, econo
mische en sociale vraagstukken sterk toe
neemt. Ook op internationaal vlak worden 
bepaalde gedragingen met name vanwe
ge staten of politieke regimes steeds meer 
ervaren als volkomen onduldbaar. Denken 
we maar aan het grote gewicht dat de be
hartiging van de mensenrechten in de in
ternationale politiek gekregen heeft. Dit is 
een uitermate positieve evolutie. 

Het is evenwel de taak van de christe
nen in de politiek de mensen ook in de mo
gelijkheid te stellen een grote droom te 
koesteren, een ideaal waarvoor ze zich 
kunnen inzetten. lk denk dater drie moge
lijke 'ideate' werkterreinen kunnen worden 
uitgezocht. 

Ten eerste is er de inzet, vooral vanwe
ge de JOnge generatie, voor de Derde We
reid en het uitbouwen van een vermense
lijkt samenwerkingsmodel tussen Noord en 
Zuid, waarvan trouwens ook de toekomst 
van Europa afhangt. Ten tweede is er de 
uitbouw van wat men de Verenigde Staten 
van Europa kan noemen, eindelijk een va
derland om te beminnen, en ten derde is er 
de maatschappelijke verandering en her
vorming. 

De nieuwe technologieen en meer be
paald de verspreiding van de informatica 
en de telematica zullen leiden tot nieuw-
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soortige relaties tussen de persoon en de 
maatschappij, tussen de burger en de 
overheid, tussen de kiezers en de politieke 
mandatarissen. Er zal meer rechtstreeks 
naar de mening van de burgers kunnen 
worden gevraagd. De democratie zal een 
directer karakter krijgen. Het paternalis
tisch etatisme zal in de toekomst beter kun
nen worden afgebouwd en in die mate zal 
ook de politiek meer worden gedepoliti
seerd. De informatiemaatschappij kan 
meer gedecentraliseerde beslissingspro
cessen krachtig bevorderen. Zij kan ook 
de rol van de markteconomie versterken. 

Op sociaal-economisch vlak evolueert 
onze samenleving naar meer zelfredzaam
heid voor al diegenen die over een redelijk 
inkomen beschikken. Dit lijkt trouwens een 
conditio sine qua non om onze maat
schappij te dynamiseren en om de sociale 
zekerheid in stand te houden voor de 
minstbegunstigden en de kansarmen. Het 
beginsel van de zelfredzaamheid veron
derstelt dat de burgers meer zouden gaan 
betalen voor een aantal collectieve voor
zieningen maar dat ook tegelijkertijd de fis
cale druk zou worden verlaagd. Zelfred
zaamheid betekent ook grotere verant
woordelijkheid en grotere inzet voor de an
deren waarbij beroep op voluntariaat en 
zogenaamd verouderde christelijke deug
den opnieuw een zeer belangrijke rol kun
nen gaan vervullen. Op economisch ge
bied leidt meer zelfredzaamheid tot minder 
subsidies voor de ondernemingen en mini
male staatsinmenging op micro-econo
misch vlak. De werkloosheid kan niet ai
leen door economische groeibevordering 
worden opgelost en nog minder door infla
tie en bijkomende staatsuitgaven. De 
macro-economische vraag moet worden 
ondersteund door verdere lastenverlaging 
voor de bevolking en het beperken van de 
overheidsuitgaven. De werkloosheid moet 
ook worden aangepakt door anders te 
gaan werken en door de beroepsopleiding 
grondig te herzien en aan te passen aan 
de noden van vandaag en morgen. De on
geschoolde arbeid is veel te duur gewor-
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den voor de werkgever zodat verlaging 
van de parafiscaliteit op de ongeschoolde 
arbeid moet worden overwogen.* 

Een nieuw sociaal solidarisme is moge
lijk waarbij de aandacht gaat naar de 
meest onfortuinlijke burgers in onze sa
menleving maar dit veronderstelt dat de so
ciale zekerheid op een meer selectieve wij
ze zou worden uitgebouwd In de negen
tiende eeuw was slechts 5 a 10% van de 
bevolking min of meer welstellend terwijl 
meer dan 90% was verarmd. Bij het einde 
van de twintigste eeuw zijn deze verhou
dingen ongeveer omgekeerd. In een de
mocratie heeft de meerderheid gelijk ook 
al heeft ze ongelijk. De zorg voor de minst
bedeelden, die een minderheid vormen, 
mag niet aileen afhangen van de goodwill 
van de meerderheid. Uiteindelijk wordt de 
hele gemeenschap geconfronteerd met 
vragen over goed en kwaad. De opstan
ding van onze samenleving veronderstelt 
ook een verscherpt ethisch besef en hier 
moet en kan de christen-democratie een 
essentiele bijdrage leveren. 

Opstanding en wederopstanding 
Niet de ondergang, wei de overgang van 
het Europese samenlevingsmodel is in het 
geding. Opstanding en wederopstanding 
zijn voortdurende opgaven en voor onze 
politieke agenda's bestaat er zoiets als 
structureel meliorisme, omdat mensen en 
dingen verbeterbaar zijn. 
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lmmers, aan gene zijde van aile ge
schreven bladzijden en aile gedrukte par
tijprogramma's moet de tijd worden gevon
den om de tekenen van hoop en geloof te 
identificeren Want die zijn er. Maar deze 
tekenen staan daar niet, massaal en mas
sief, zoals de menhirs van Stonehenge, in 
het overigens soms te vlakke geestelijke 
landschap. Het zijn zeker niet steeds de te
kenen des tijds noch de tekens aan de 
wand. De tekenen van hoop en geloof 
moeten we zelf maken en soms, als krui
sen, zelf dragen. tegen beter doemweten 
in. De geloofshoop van mensen, meer 
mensen, vele mensen, die treden uit de ca
tacomben van de gelatenheid, nodigt uit 
tot vertrouwen. 

Met ·parafrscalrtert" bedoelen wrJ de socrale premies dre 
door werkgevers en werknemers worden betaald ten
ernde het stclsel van de socrale zekerherd te frnancre
ren "Parafrscalitert" betekent zorets als brJna-frscalrtert 
Door de betrokkcnen worden deze brJdragen aange
voeld als belastrng Maar technrsch besclwuwd gaat 
het niet om belastrngen omdat de;e bijdragen nret wor
den gestor! aan de schatkrst en bovcndren van meet af 
aan hun bestcmmrng hcbben gekregen hot betoela
gen van de socrale zekerherd Belastrngen. rn enge zrn. 
zoals bekend. vallen onder het begrnsel van de fungi
brlrtert dat wrl zeggen dat zrJ rn de kas van de schatkrst 
tcrechtkomen en dan vra de begrotrng er1 de bcgro
trngswet op een of andere wrJze worden aangewend 
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Toekomstverkennrng 

J. Greven 

De angst voor 
Barbara 

De Nederlander is /osgeslagen, ontzuild, 
geseculariseerd, ver-ikt Tach wit/en 
mensen ergens bijhoren. Er moeten keu
zen gemaakt worden. Nieuwe verban
den z1jn noodzakelijk. 

Oat zich in vergelijking met vroeger gewel
dige veranderingen hebben voltrokken, 
lijkt me niet voor tegenspraak vatbaar. Zo
wel in de algemene cultuur als in de Ne
derlandse samenleving. Maar hoe kun je 
zoiets het best beschrijven; iets dat al zo 
vaak en op zoveel verschillende manieren 
beschreven is. In het begin van het boek 
'De wereld die ik aantrof, een roman over 
het Ieven van Ludwig Wittgenstein van de 
Amerikaanse schrijver Bruce Duffy, pro
beer! een jonge Bertrand Russell zijn min
nares van dat moment, Ottoline, uit te leg
gen wat hij aan nieuws in de logica ontdekt 
heeft. Zijn uitleg (ik laat de emotionele 
erupties en de onderhuidse spanningen 
van dit gesprek tussen minnaar en minna
res maar weg) is door Duffy smakelijk 
weergegeven en biedt een mooi aankno
pingspunt voor de vragen van Christen 
Democratische Verkenningen. 

Russell probeert Ottoline duidelijk te rna
ken waarom de traditionele, syllogistische 
logica (genoemd naar haar geestelijk va
der Aristoteles) niet meer bruikbaar is. 
Eeuwenlang had deze logica het Westelijk 
denken beheerst met haar ideeen over 
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geldige en niet-geldige logische redene
ringen. Zo ongeveer tot het einde van de 
negentiende eeuw had ze de structuur van 
het wetenschappelijk denken bepaald. 
Toen was het, logisch gezien, uit. Onder 
andere door het denkwerk van Bertrand 
Russell, al zullen de meesten hem niet 
kennen als vernieuwer van de logica, maar 
eerder als vastberaden vredesactivist, die 
veel later zijn naam gaf aan de Russell-tri
bunalen (zijn affaire met Ottoline hoorde 
toen overigens al heel lang tot het verle
den). Volgens Aristoteles konden aileen 
deductieve, syllogistische redeneringen 
aanspraak maken op wetenschappelijke 
geldigheid Het klassieke voorbeeld van 
zo'n deductief syllogisme is: 

Aile mensen zijn sterfelijk. 
Socrates is een mens. 
Socrates is sterfelijk. 
Maar ook andere combinaties waren 

mogelijk, negentien in totaal. Ze kregen in 
de loop van de tijd allemaal een naam en 
een plaats in een metrisch gedicht dat 
iedere student in de logica uit het hoofd 
moest leren. 

Het syllogisme met Socrates in de hoofd
rol heet Barbara. Oeze 'Barbara' heeft niet 
aileen een belangrijke rol gespeeld in filo
sofie en logica. Ze staat ook aan de wieg 

Drs. J Greven ( 1941) rs hoofdredacteur biJ het dagblad 
Trouw 
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van de maatschappij die het Wetenschap
pelijk lnstituut aanduidt als 'die van vroe
ger'. 
Bijvoorbeeld 

Aile gereformeerden stemmen op Abra
ham Kuyper. 
Piet is gereformeerd. 
Piet stemt op Abraham Kuyper. 

Ander voorbeeld 
Aile rooms-katholieken zeggen 'op de 
eerste plaats'. 
Wil is rooms-katholiek. 
Wil zegt dus 'op de eerste plaats'. 
Heel Nederland was vroeger sociaal/ 

maatschappelijk gezien een groot gebied 
onder voogdij van Barbara. Je hoorde er
gens bij en vormde een deel van een groter 
geheel, een aparte groep, afgeschermd 
van andere groepen. De eigenschappen 
van de groep golden ook voor jou, het indi
viduele lid. Zo simpel was dat. 

Behalve Barbara bepaalde indertijd nog 
een ander syllogisme het Ieven. Een, dat 
betrekking had op gedrag en daarom een 
praktisch syllogisme genoemd werd. De 
basis ervoor was eeuwen geleden (onge
twijfeld geheel onbewust) gelegd door de 
apostel Johannes. In zijn eerste rondzend
brief schrijft Johannes 'Wij weten dat wij 
overgegaan zijn uit de dood in het Ieven, 
omdat wij de broeders lief hebben.' De 
tekst bleek zeer geschikt om een moeilijk 
probleem in de leer van de uitverkiezing op 
te lossen. 'Kijk', zeiden de theologen, die 
zich met dit ingewikkelde leerstuk bezig 
hielden, 'hoe weet je nu of je tot de uitver
korenen behoort of niet? De tekst is duide
liJk: dat weet je, omdat je "de broeders lief
hebt". Oat wil zeggen ethisch leeft, in liefde 
met je medemensen omgaat, de geboden 
volgt.' 

Op die basis construeerden ze een 
praktisch syllogisme, die er aldus uitzag 

AI wie leeft volgens de geboden van 
Gods liefde, mag weten dat hij overgegaan 
is van de dood in het Ieven; c.q. hoort tot de 
uitverkorenen (want de enige manier om 
over te gaan van de dood naar het Ieven is 
door de uitverkiezing). 
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Broeder (of zuster) leeft volgens de ge
boden van Gods liefde. 

Conclusie: Broeder (of zuster) is uitver
koren. 

Normaal gesproken word! een bepaalde 
vorm van ethisch gedrag beschouwd als 
het gevolg van een overtuiging of manier 
van Ieven. Maar in dit syllogisme is de 
volgorde omgedraaid eerst is er het ge
drag, van daaruit word! andersom terug
geredeneerd naar de oorsprong van dat 
gedrag (de uitverkiezing). Natuurlijk, zo re
deneerden de theologen verder, bedoelde 
Johannes met de uitdrukking 'omdat wij de 
broeders liefhebben' veel meer dan aileen 
wat er staat. Wie op deze wijze liefheeft, 
volgt immers de geboden van God. Die 
geboden ziJn bekend. En wat dan volgde, 
was de hele lijst aan ge- en verboden van 
de denominatie in kwestie. 

Nauwgezet volgen van die geboden, in 
de grote en in de kleine dingen, werd op 
deze manier een belangrijk ijkpunt voor de 
eeuwige bestemming. Deze twee syllogis
men, gangbaar zowel in de protestantse 
als in de katholieke orthodoxie, hebben 
eeuwenlang het geestelijk en maatschap
pelijk klimaat in ons land bepaald. 

Je hoorde bij een bepaalde groep, ver
toonde daardoor een bepaalde vorm van 
gedrag en kon op grond daarvan terugre
deneren tot je eeuwige bestemming, die je 
weer deelde met de andere leden van de 
eigen groep. Zo creeerde de theologie de 
ideologische basis voor de verzuiling. 

Die basis is weggevallen. Niet in de laatste 
plaats doordat de aristotelische logica 
(dankzij Russell en de zijnen) van haar 
voetstuk is gevallen. In de loop van de ne
gentiende eeuw brak de erkenning door 
dat ook niet-syllogistische redeneringen 
geldig kunnen zijn. Daarmee verloren zij 
het monopolie, dat zij in de wetenschap
pen claimden. Er kwam ruimte voor experi
ment en inductieve methode en vanaf dat 
moment is het snel gegaan met de moder
ne wetenschappen. 

Maar ook van een heel andere zijde 
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werd de stelling ondergraven dat ieder in
dividu in zijn essentie bepaald wordt door 
algemene, 'klassieke' eigenschappen. De
zelfde negentiende eeuw ging de mense
lijke wil als de basis voor individualiteit ac
centueren. Uiteindelijk, zo werd gesteld, 
wordt de mens bepaald door die wil, dat 
wil zeggen door zijn vrijheid (en niet door 
de bij hem horende 'klassikale' eigen
schappen). 

Leve de zelfontplooiing 
AI deze ontdekkingen kwamen in het begin 
niet veel verder dan de studeerkamers 
waarin ze ontstaan waren. Ze hadden tijd 
nodig om te rijpen. Ze hadden schrijvers 
nodig om ze te populariseren en om te zet
ten in begrijpelijke taal en alledaagse 
situaties. Daar gaan een paar generaties 
overheen. Maar tenslotte is er dan een 
schrijver als Jean Paul Sartre, die voor een 
breed publiek weet te beschrijven wat hon
derd jaar eerder veel ontoegankelijker door 
Soren Kierkegaard was neergeschreven 
over de menselijke vrijheid. Toen, allerminst 
geaccepteerd, en afgedaan als het werk 
van een zonderling. Pas honderd jaar later 
blijkt de tijd rijp. 

Dan publiceert ook iemand als Camus 
over de relatie tussen menselijke vrijheid 
en ethiek en trekt de consequenties voor 
een menselijk bestaan, waarin de mens 
zelf verantwoordelijk is voor ziJn doen en 
Iaten. 

Sartre en Camus schrijven overigens 
66k eerst nog voor een kleine schaar intel
lectuelen. Pas tien tot twintig jaar later bre
ken hun inzichten op grote schaal door. 
Zeker niet toevallig onder sociaal-econo
mische omstandigheden die het mogelijk 
maken, dat mensen hun vrijheid ook wer
kelijk kunnen uitoefenen. 

Maar dan is het ook raak. In heel korte 
tijd verliest Barbara nu ook maatschappe
lijk en sociaal haar geldigheid. In vergelij
king met de logica, toegegeven, rijkelijk 
laat. Maar de vreugde is er niet minder om. 
Barbara dood, leve de zelfontplooiing. 

De kracht en invloed, die Barbara, gehol-
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pen door het praktisch syllogisme, zo veel 
eeuwen heeft uitgeoefend. liggen aan de 
basis van de hartstocht waarmee aan die 
ontdekkingsreis begonnen werd. Zij leek 
de Nederlander, eeuwenlang een toon
beeld van bedachtzaamheid en voorzich
tigheid, ingebed als hij was in de kaders 

Nederland ontzuilde dat 
het een lieve lust was 

van zijn eigen groep, plotseling los te slaan 
uit de vertrouwde kaders. Er werd ontzuild, 
geseculariseerd en ver-ikt dat het een lieve 
lust was. 

Er is intussen het een en ander gebeurd. 
Niet met ons uitgangspunt. Oat is nog 
steeds de autonomie. Maar de ontplooiing 
van de een kan, zo blijkt steeds duidelijker, 
een bedreiging vormen voor de ontwikke
ling van de ander. We kunnen daardoor 
niet meer steeds meer van hetzelfde kie
zen; we moeten prioriteiten gaan stellen. 
Werk of inkomen is zo'n dilemma. Jaren
lang is geroepen dat het een vals dilemma 
was, dat we voor het een zowel als voor het 
ander konden kiezen. Het ziet er loch naar 
uit, dat dat te optimistisch was. 

Ons recht op zelfontplooiing bracht een 
in principe grenzeloze mobiliteit. Maar ook 
dit principe stuit op grenzen. Oat leert ons 
het milieu, als we tenminste bereid zijn 
daarnaar te luisteren. We houden niet van 
dit soort keuzen en stellen ze het liefst zo 
lang mogelijk uit. Hoe komt dat? Waarom 
duurt het zo lang voor er gekozen wordt op 
een wijze die hout snijdt? Waarom heerst 
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er zo'n lethargische steer in de politiek, ter
wijl er zo veel problemen zijn die om aan
pak vragen? 

Van het gros van onze problemen geldt 
hetzelfde: ze zijn ontstaan doordat het recht 
op individuele ontplooiing te veel en het be
lang van de gemeenschap te weinig in het 
oog is gehouden. Gemeenschapszin, bur
gerschap, verantwoordelijkheid voor de 
'openbare zaak', het zijn stuk voor stuk be
grippen die de gemiddelde Nederlander 
te veel aan zijn 'Barbara-tijd' doen denken. 
Hij wil niet meer terug naar die tijd, toen 
mede in zijn naam de kerkelijke en wereld
lijke notabelen autoritair het algemeen be
lang bepaalden. 

Maar hebben we, achteraf beschouwd, 
met Barbara loch niet iets te veel de deur 
uit gedaan? Barbara lijfde ons in. Oat is 
waar. Oat kon heel verstikkend en beknel
lend zijn. Oat is ook waar. Dank zij onze 
emancipatie kunnen we nu bovendien 
deelnemen aan de hoofdstroming van de 
cultuur, terwijl we ons vroeger moesten 

We willen onszelf best 
ontplooien, maar toch ook 
ergens bij horen 

behelpen in een zijtak. Niet onjuist. Maar 
aan de andere kant de instituties waar 
Barbara haar geldigheid aan ontleende, 
kenden aile hun verantwoordelijkheid voor 
de gemeenschap. Zowel de eigen, als rui
mer de nationale gemeenschap. Het indi
vidu had er z'n plek, maar in verbonden
heid met het grotere geheel. Zo zorgden 
de instituties voor een balans tussen ge-
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meenschap en individu. Die instituties zijn 
door ontzuiling, secularisatie en emanci
patie opgeruimd. Oat was (nogmaals) wer
kelijk 66k een bevrijding. 

Maar op grond waarvan stellen we nude 
grenzen vast voor onze zelfontplooiing? 
We ervaren haar als een vanzelfsprekend 
recht. In naam van wat of wie zou dat recht 
ingeperkt moeten worden? lntussen wor
den de problemen steeds niJpender en 
worden we er steeds indringender op at
tent gemaakt dat de balans tussen verant
woordelijkheid voor de gemeenschap en 
zeggenschap over het eigen welzijn moet 
worden bijgesteld. 

Bij deze bijstelling kan de overheid ze
ker een functie vervullen. Het gaat per slot 
om de publieke zaak. Toch zie ik in deze 
herorientatie vooral een rol weggelegd 
voor het middenveld Vanurt hun eigen 
identiteit kunnen de middenveldorganisa
ties (steeds toegespitst op het eigen werk
terrein) heel interessante opmerkingen 
maken over de relatie tussen individu en 
gemeenschap. De kerken zijn met hun 
conciliair proces overigens daarin al voor
gegaan. Het is daarom zo jammer dat er 
vaak meer getobd wordt over de eigen 
identiteit dan dat er mee aan de slag ge
gaan wordt (loch een blijk van te weinig 
vertrouwen in de eigen opvattingen?). Er is 
behoefte aan dragers van institutionele, bo
ven-individuele verantwoordelijkheid, om
dat het nodig is de balans tussen individu
ele aanspraken en verplichting tegenover 
de gemeenschap bij te stellen. 

Zo'n bijstelling kan aileen maar slagen 
als je duidelijk kunt formuleren in naam 
waarvan je een beroep op iemand doet 
zich te beperken in zijn zelfontplooiing. In 
de identiteit van levensbeschouwelijke or
ganisaties is de basis voor zo'n beroep 
aanwezig. 

Het zou heel jammer zijn als oude angst 
voor Barbara ervan af zou houden daar
mee op creatieve wijze aan de slag te 
gaan. 

Christen Democratische Verkennrngen 6/7/91 
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Toekomstverkenn1ng 

Mr. dr. E.MH Hirsch Ballin 

De overheid: 
een facilitair bedrijf 
op de markt van 
sociale ondernemers 

Er zijn goede voorwaarden voor grotere 
socia!e betrokkenheid. Nieuwe vormen 
van wetgeving zul/en ze/fregulering be
vorderen. Er komt een verschuiving van 
'statelijke' en 'Haagse' regels naar 'foka
fe' en 'maatschappe!ijke'. 

Nog steeds heeft 'het jaar 2000' een haast 
magische klank. We zijn 'nog' of 'slechts' 
negen jaar verwijderd van 2000. 'Nog' ne
gen jaar waardoor we bescheiden moeten 
zijn in het doen van stellige uitspraken over 
hoe de Nederlandse samenleving er tegen 
die tijd uit zal zien. 'Siechts' negen Jaar 
waardoor de signalen in onze tijd ons toch 
al enige informatie verschaffen voor de na
derende millennium-wisseling. 

Nadenken over de vraag hoe het in het 
jaar 2000 met vraagstukken van wetgeving, 
bestuur en rechtshandhaving is gesteld, 
kan voor een minister van Justitie in 1991 
niet vrijblijvend zijn. Het gaat immers in feite 
om de prioriteiten en hoofdlijnen van het 
door mij thans gevoerde en in de toekomst 
te voeren beleid. HoofdliJnen van dat be
leid heb ik gepresenteerd in de nota 'Recht 
in beweging', zoals die onlangs met de 
Tweede Kamer is besproken. Dit 'beleids
plan voor Justitie in de komende jaren' is 
nadrukkelijk op de midden-lange termijn 
gericht, zich daarmee langzaam bewe
gend richting '2000'. 'Recht in beweging' is 
dus in velerlei opzichten een treffende ty-
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pering. De prioriteiten in het plan zijn afge
stemd op de eisen die de samenleving in 
de toekomst aan de Justitie-organisatie 
zal stellen. De analyse die aan de beleids
strategie van Justitie ten grondslag is ge
legd anticipeert dan ook voor een belang
rijk deel op de nabije toekomst. Op de eer
ste plaats gaat het om de noodzakelijke 
vernieuwingen die in gang gezet moeten 
worden voor aile kerntaken van het minis
terie. Die noodzaak is niet zomaar uit de 
Iucht komen vallen maar is duidelijk ge
lieerd aan recente ontwikkelingen in be
stuur en samenleving. Signalen die van 
daaruit de laatste jaren tot ons zijn geko
men wijzen niet aileen op achterstanden 
maar zijn tevens uitdrukking van de wens 
en noodzaak tot fundamentele vernieu
wing en verandering. 

De Justitie-organisatie heeft aanzienlijke 
financiele en organisatorische achterstan
den in te halen op het gebied van bijvoor
beeld de politie, de rechtspraak en het ge
vangeniswezen. Maar daarom gaat het niet 
aileen I Als Justitie er de komende jaren niet 
in slaagt de signalen vanuit bestuur en sa
menleving te verstaan en ze te vertalen in 
concrete innovatie, dan zal Justitie ook mor
gen nog van gisteren zijn. Een innovatiete
kort bij de overheid heeft minstens zoveel ri
sico's als het financieringstekort. 

Mr dr E M H. H~rsch Ballin ( 1950) is m1n1ster van Justit1e 
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Signa len 
Langs verschillende wegen komen ver
schillende en uiteenlopende signalen op 
ons af. Onomkeerbare maatschappelijke 
veranderingen en processen die in de toe
komst, nog meer dan nu het geval is, in
grijpende gevolgen zullen hebben. De in
formatie-technologie bijvoorbeeld, zal be
langrijke consequenties hebben voor de 
verscheidenheid en levensduur van pro
duktiewijzen in industrie en de diensten
sector. De ingewikkeldheid van de produk
tieprocessen zal- onder invloed van tech
nologische veranderingen - een vergaan
de anonimisering ten gevolge hebben met 
aile gevoelens van vervreemding en ver
dwijning van betrokkenheid in de samenle
ving van dien. Door een vergrote dynamiek 
en verscheidenheid zullen ook op sociaal
cultureel terrein de verhoudingen ingewik
kelder worden. De veelvuldig geuite relati
vering van het vermogen tot sturing van 
deze verhoudingen vanuit 'Den Haag' zal 
nog meer worden bevestigd. Zeker als we 
in toenemende mate geconfronteerd wor
den met verdergaande internationalise
ring, een vergrote mobiliteit, de 'blijvende 
werkelijkheid' van individualisering en de 
culturele verscheidenheid van de samen
leving. 

Bespiegelingen over het jaar '2000' ziJn 
nog enigszins vrijblijvend en voor correctie 
vatbaar. Dit kan niet worden gezegd van 
de bijna net zo magische datum van 1992. 
Nu al kan worden vastgesteld dat de ras 
naderende Europese eenwording niet en
kel beperkt blijft tot de interne markt. I nte
gendeel, het slagen van de Europese een
wording zal in hoge mate afhangen van de 
bereidheid tot samenwerking. De politiek
bestuurlijke arena zal nieuwe spelers en 
nieuwe spelregels kennen, die de positie 
van het Nederlandse openbaar bestuur 
sterk zullen doen veranderen. Op het ge
bied van Justitie en politie zullen deze ver
anderingen niet ongemerkt en onopge
merkt blijven. 

Maar ook op andere terreinen zal blijken 
dat de mogelijkheden voor externe sturing 
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van relatief autonome en gesloten deelsys
temen in onze samenleving (zoals de ge
zondheidszorg of de wereld van de visse
rij) niet !outer meer nationaal bepaald wor
den. Oat blijkt nu al. De overheid ontmoet 

De overheid zal worden 
geconfronteerd met 
zelfbewuste tegenspelers 

op bijna aile terreinen waar zij thans actief 
is, calculerende en snel lerende en antici
perende partners, zowel individuen als 
grotere organisaties. Zij zal worden gecon
fronteerd met zelfbewuste tegenspelers. 

De principiele en feitelijke onmogelijk
heid van de klassieke, centrale overheids
sturing door middel van wet- en regelge
ving zal dus op vele terreinen binnen de 
voormalige landsgrenzen aan het Iicht ko
men. 

AI deze ontwikkelingen, tendensen en 
signalen Iaten echter onverlet dat, ook in 
2000, de overheid nog altijd een bijzonde
re verantwoordelijkheid heeft voor de be
scherming van kwetsbare belangen, de 
zorg voor de rechtsstatelijke kwaliteit van 
het maatschappelijk verkeer en de bestrij
ding van - steeds meer professioneel ge
organiseerde- criminaliteit. 

Prioriteiten van vandaag 
Om te voorkomen dat Justitie morgen niet 
van gisteren zal zijn, is er in het beleid van 
vandaag een aantal duidelijke prioriteiten 
aangegeven. Prioriteiten die duidelijk rna
ken welke veranderingen mij voor ogen 
staan. 

Chrrsten Democratrsche Verkennrngen 6/7/91 
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Toekomstverkenn1ng 

Organisatie 
Wil Justitie in de door snelle veranderingen 
en ingewikkelde verhoudingen geken
merkte samenleving van 2000 adequaat 
functioneren, dan zal Justitie nu al een or
ganisatie moeten worden die een hoge 
mate aan flexibiliteit bezit om op verande
ringen in te spelen. Daarvoor is in ieder ge
val nodig dat justitie-vertegenwoordigers 
zich, meer dan nu het geval is, actief be
wegen in relevante netwerken. Zo kunnen 
op tiJd zich aandienende problemen wor
den gesignaleerd en in een vroeg stadium, 
1n samenwerking met anderen, passende 
maatregelen worden voorbereid. 

Justitie brengt in die netwerken een ge
heel e1gen expertise in. Zo kan bijvoor
beeld de inmiddels opgebouwde kennis 
en ervaring op het gebied van de crimina
liteitspreventie optimaal worden ingezet bij 
stadsvernieuwingsprojecten of biJ de in
richting van nieuwe bedrijfsterreinen. Ver
groting van de sociale veiligheid zal nog 
meer versterkt worden door de jarenlange 
ervaring van politieambtenaren De politie
ambtenaar in het jaar 2000 zal dus een 
eigenliJdse en op de samenleving afge
stemde functie en taak hebben. Oat ge
beurt natuurlijk niet allemaal vanzelf, en 
kan evenmin allemaal vanuit 'Den Haag' 
worden geregeld. In 2000 zal het zwaarte
punt van de veranderde politieorganisatie 
liggen op het niveau van de regio's . Daar 
zullen de korpsbeheerders, samen met de 
verantwoordelijke hoofdofficier en bestuur
lijke functionarissen Ieiding geven aan een 
aan de tijd en de bestuurlijke realiteit aan
gepaste organisatie. 

Wetgeving 
In de beleidsnota 'Ziehl op wetgeving' die 
ik eerder dit Jaar aan de Tweede Kamer 
heb aangeboden, is duidelijk aangegeven 
dat vernieuwingen op het gebied van de 
wetgeving nodig zijn. Alsdan kan de 
rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit van 
het overheidsoptreden gehandhaafd en 
zonodig verbeterd worden. De bijzondere 
verantwoordelijkheid van Justitie voor het 
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algemeen wetgevingsbeleid Ievert een ex
tra bijdrage aan het bevorderen en be
schermen van die kwaliteit van het over
heidsoptreden en daarmee aan de meer 
algemene modernisering van het functio
neren van politiek en bestuur. Hierboven 
refereerde ik al even aan het beperkte 
stuurvermogen van de overheid. Nieuwe 
sturingsconcepties vinden dan ook steeds 
meer ingang in het overheidsbeleid. Oaar 
waar dat kan zal de overheid op afstand en 
op hoofdliJnen moeten sturen. Bij de vorm
geving hiervan speelt het door mij voorge
stane algemeen wetgevingsbeleid een on
misbare en essentiele rol. De complexiteit 
en turbulentie namelijk, waardoor vele be
leidsterreinen nu worden gekenmerkt, ver
eisen daarop toegesneden en afgestem
de, soms nieuwe, vormen van wetgeving. 
Daarbij moet dan worden gedacht aan ka
derwetgeving, wetgeving die vooral is ge
richt op procedures en het creeren van be
sluitvormingsarrangementen. Een concreet 
voorbeeld is de aan bedrijfsinterne milieu
zorgsystemen gekoppelde hinderwetver
gunning De in deze vergunning vastge
legde bepalingen betreffen niet zozeer een 
gedetailleerde regulering van de in een 
bepaald produktieproces benodigde in
stallaties en dergelijke, maar leggen rand
voorwaarden, resultaatverplichtingen vast, 
waaraan het produktieproces zal moeten 
voldoen. Aldus worden effectiviteit en resul
taatgerichtheid op verantwoorde wijze af
gestemd op en gecombineerd met de flexi
biliteit die kenmerkend is voor de aard van 
het te reguleren proces. Maar steeds zal 
daarbij de verantwoordelijkheid van de 
overheid voor het democratisch en rechts
statelijk gehalte van onze samenleving 
voorop moeten blijven staan. 

Behalve bestuurlijk-technische doelstel
lingen die aan nieuwe vormen van wetge
ving ten grondslag liggen, kunnen we ook 
nog een politiek-maatschappelijke compo
nent onderscheiden. We zien namelijk dat 
nieuwe vormen van wetgeving in belangrij
ke mate aansluiten bij diverse mogelijkhe
den van zelfregulering. Ze proberen, waar 
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mogelijk, die mogelijkheden te stimuleren 
en verder tot ontwikkeling te brengen. An
ders gezegd, verdere ontstatelijking van 
besluitvormingsarrangementen op het ge
bied van onder meer onderwijs, cultuur, 
maatschappelijke hulp- en dienstverlening 
moet hand in hand gaan met een geleide
lijke- door wetgeving ondersteunde- ver
sterking van de autonomie en eigen (finan
ciele) verantwoordelijkheid van burgers en 
hun verbanden in de samenleving. 

Een realistische fantasie 
Dit alles betekent niet dat in 2000 het door 
Fukuyama aangekondigde 'einde van de 
politiek' zal zijn gerealiseerd. Wei zal er in 
2000 een belangrijke verschuiving van 
'statelijke' en 'Haagse', ten gunste van 
meer 'lokale' en 'maatschappelijke' politiek 
zijn gerealiseerd, die meer recht doet aan 
de authentieke betekenis van dat woord. 
Aileen op deze wijze kan adequaat tege
moet worden gekomen aan de toenemen
de verscheidenheid in de samenleving van 
2000, die, zou ze moeten functioneren via 
het budgetmechanisme, stellig zou ver
starren en verbureaucratiseren. 

In 2000 zal duidelijk blijken dat de be
trokkenheid van de burger bij politiek en 
bestuur niet langs de inputzijde van het po
litiek systeem is verstrekt door uitbreiding 
en verbreding van het kiesrecht. Nee, de 
betrokkenheid zal zijn vergroot en ge'i'nten
siveerd doordat burgers zelf (weer) in staat 
werden gesteld tot het dragen van verant
woordelijkheid voor elkaar zowel in de 
buurt, vereniging, werkplek als in de ge
meente. 

Dit is geen rooskleurig beeld waarin 'ou
derwetse' idealen in de toekomst zijn ge
projecteerd. lntegendeel, de ingredienten 
voor de realisering van een dergelijke 
zorgzame en verantwoordelijke samenle
ving liggen meer dan ooit binnen ons 
handbereik. lk denk dan bijvoorbeeld aan 
het gestegen gemiddelde opleidingsni
veau van de burgers, de toegenomen vrije 
tijd als gevolg van produktiviteitsstijging, 
de groei van het aantal ouderen dat geniet 
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van een al dan niet flexibele pensioenre
geling, een meer evenwichtige verdeling 
van de betaalde arbeid tussen mannen en 
vrouwen en tenslotte, een zelfbewustere 

De ingredienten voor de 
verantwoordelijke 
samenleving liggen 
binnen handbereik 

houding van burgers die zich manifesteert 
in een sociaal 'ondernemerschap' dat in 
sommige gevallen de nu nog professio
neel georganiseerde verzorgingsarrange
menten geheel kan vervangen. De over
heid opereert op die markt van ·sociale on
dernemers' als makelaar en 'facilitair be
drijf'. 

Aan de andere kant zal de positie van de 
overheid een nieuwe impuls en versterking 
moeten krijgen. lmmers, de samenleving 
van 2000 zal, hoezeer ook een aantal hier
boven genoemde ontwikkelingen als posi
tief kan worden gewaardeerd, stellig een 
aantal grote problemen kennen. Proble
men die de kwaliteit van de samenleving 
direct raken. De verdere internationalise
ring van de economie zal een onvermijde
lijke pendant hebben in de internationali
serende en professionaliserende criminele 
branche. Om hieraan tegenwicht te bieden 
zullen investeringen in mensen en organi
saties nodig zijn op een niveau dat dat van 
de afzonderlijke lidstaten overschrijdt. In 
2000 zullen sommige taakonderdelen van 
Justitie waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk 
zijn ondergebracht in een Europese schaal. 
Oat zal gelden voor communicatie, infor
matievoorziening en Europese recherche. 

Christen Democratische Verkenn1ngen 6/7/91 
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Deze Europese samenwerking en onder
steuning betekent geen afvlakking van de 
verantwoordelijkheden van de nationale 
overheid lntegendeel, kerntaken van de 
Nederlandse overheid zijn en blijven het 
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bindende element in onze democratische 
rechtsstaat Ook in 2000. 
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Mr. PAG. Cammaert 

Christelijke 
vakbeweging: 

Terugbl1k uit 2000 

een sleutel tot 
gemeenschapszin 

Een terugblik uit 2000: de overheid koos 
tegen verkokering, voor het maatschap
pelijk middenveld. Nieuwe overheids
diensten waren niet meer nodig. Sociale 
vernieuwing had werkgevers- en werk
nemersorganisaties een sterke p/aats 
gegeven. 

Het was een warme zomeravond in het jaar 
2001 toen de vakbondsbestuurder thuis
kwam na de viering van zijn vijfentwintigja
rig ambtsjubileum. Moe, maar gelukkig 
schonk hij zichzelf en zijn vrouw nog een 
laatste drankje in. Hij zakte onderuit en liet 
een aantal zaken uit het verleden nog eens 
de revue passeren. Hij herinnerde zich hoe 
hij tien jaar geleden zich nog vreselijk kon 
opwinden over de oneigenlijke concurren
tie die de overheid de vakbeweging aan
deed, bij het zien van Postbus 51, waar de 
overheid met een gratis 06-telefoonnummer 
belastingservice aanbood en ook prachtige 
kleurenfolders over arbeidsomstandighe
den in het vooruitzicht stelde, waar de vak
beweging zich tevreden moest stellen met 
een- of twee-kleurendruk. 

De overheid putte voor haar doelstellin
gen rijkelijk uit belastingmiddelen terwijl de 
vakbeweging voor de financiering van 
haar werk moest volstaan met de contribu
ties van de I eden. 

Sociale Vernieuwing was toen een be
grip dat 'in' was. Het was een middel om 
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verkokering in de samenleving te doorbre
ken, met minder loketten te gaan werken, 
regelingen op elkaar kort te sluiten. Hoe 
verbaasd waren hij en zijn collega's niet 
geweest toen zij in diverse overlegsituaties 
bij gemeenten te horen kregen dat het toch 
hoog nodig was om een ambtelijk bureau 
voor de introductie van Sociale Vernieu
wing in te stellen. Er werd geen verkoke
ring tegengegaan maar een nieuwe amb
telijke dimensie ge1ntroduceerd. 

Het was toen een tijd waarin een kentering 
was opgetreden in de relatie tussen over
heid en het maatschappelijk middenveld; 
de laag van organisaties tussen overheid 
en burger. Een tijd ook waarin de vakbewe
ging een belangrijke herorientatie door
maakte. 

Er werd in de vakbeweging wei eens ge
sproken over de voorliggende jaren als de 
jaren waarin van 'collectieve zelfmoordpo
gingen' sprake was geweest. Er werd dan 
gedacht aan de situaties waarin de proble
men in de samenleving door middel van 
wetten werden opgelost. Wetten die voor 
iedereen in de samenleving golden, onge
organiseerd of vakbondslid. Daardoor 
hadden ook mensen die geen lid van de 
vakbeweging waren geprofiteerd van die 

Mr. P.A G. Cammaert (1950) IS algemeen-secretans/vlce
voorzitter van de vakcentrale CNV. 
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Terugbl1k u1t 2000 

wetgeving, die vaak mede onder druk van 
de vakbeweging tot stand was gekomen. 

Zo golden ook de CAO's voor ieder ge
lijk, vakbondslid of niet. Aile sociale zeker
heidsvoorzieningen, ook de werknemers
verzekeringen, gaven vakbondsleden net 
zoveel rechten als ongeorganiseerden In 
andere Ianden was dat helemaal niet zo 
gebruikelijk. 

AI metal was een situatie ontstaan waar
in voor werknemers de betrokkenheid van 
de vakbeweging erg onduidelijk was. Vak
bondsbestuurders en vakbondskaderle
den zaten wei als werknemersvertegen
woordigers in allerlei commissies en ra
den, maar voor de werknemers was dat 
steeds minder zichtbaar geworden. Die 
kwamen terecht bij het bureaucratische lo
ket van een uitkeringsinstantie. 

Het CNV had in deze herorienteringspe
riode al snel zijn plan getrokken. Het had in 
de jaren tachtig een aantal baanbrekende 
nota's geproduceerd, waarin een revitali
sering van het maatschappelijk midden
veld centraal stond. Zo was er het plan om 
de arbeidsvoorziening te tripartiseren. Een 
plan waardoor de betrokkenheid van de 
vakbeweging werd vergroot. Oit CNV-idee 
is uiteindelijk ook gerealiseerd. 

Maar er waren meer voorbeelden In de 
sociale zekerheid was het CNV met een 
ambitieus plan gekomen om de uitvoering 
van de sociale zekerheid dichter bij de 
burger te brengen door een netwerk van 
sociale consulenten Ook had het CNV op 
de bres gestaan in de strijd tegen centrale 
looningrepen van de overheid. Het CNV 
stelde het primaat van de collectieve ar
beidsovereenkomst voorop, alsmede de 
onderhandelingsvrijheid van sociale part
ners. 

Het waren inspirerende tijden geweest, 
tijden waarin ook meer aandacht kwam 
voor levensbeschouwing en levensbe
schouwelijke organisaties. Er kwam een 
samenwerkingsconvenant tot stand tussen 
het CNV en de Protestants-Christelijke en 
Katholieke Ouderenbonden. Het Verband 
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van Katholieke Maatschappelijke Organi
saties werd opgericht en er werd gewerkt 
aan de voorbereidingen voor een nieuw 
Christelijk Sociaal Congres. Het waren tij
den waarin het een gegeven was dat ge
discussieerd werd over de terugtredende 
overheid. Oaarbij speelden vragen als: 
wordt de sociale verantwoordelijkheid 

De sociale 
verantwoordelijkheid werd 
door het maatschappelijk 
initiatief opgepakt 

door het maatschappelijk initiatief opge
pakt? Welke rol speelt levensbeschouwing 
hierbij? en ook, hoe ontwikkelt deze zich bij 
afnemende consensus over normen en 
waarden? 

Vandaag, bij zijn jubileum, kon je toch dui
delijk verschil met tien jaar geleden merken. 
Sociale Vernieuwing had op een heel bij
zondere manier gestalte gekregen, namelijk 
in de vorm van sociale raden waarin de be
langrijke maatschappelijke groeperingen, 
waaronder de vakbeweging, een plaats 
hadden gekregen. Oeze sociale raden be
vorderden de opheffing van de verkokering, 
door burgers op een zo laag mogelijk ni
veau zelf verantwoordelijkheid voor elkaar 
te Iaten dragen. Op evenwichtige wijze on
dersteunde de overheid deze initiatieven. Er 
hoefde niet meer over het oprichten van 
aparte ambtelijke bureaus gesproken te 
worden. 

Een bijzondere ontwikkeling was ook het 
netwerk van sociale consulenten dat was 
ontstaan, zowel in bezoldigde dienst van 
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de vakbeweging en bepaalde werkgevers
organisaties, als in de vorm van kaderleden 
van deze organisaties. Sociale consulenten 
die direct contact hadden met uitkeringsge
rechtigden en die de sterk gegroeide bu
reaucratisering bij de uitvoering van de so
ciale zekerheid doorbraken. Er was een 
grote mate van vertrouwen bij de uitkerings
gerechtigden in deze sociale consulenten. 
Het waren mensen die de positie van de uit
keringsgerechtigden goed begrepen en 
ook uitstekend aanvoelden. 

En dan de Postbus 51 spots. De overheid 
was zich gaandeweg gaan realiseren dat 
het veel goekoper was om bewustwording 
op het terrein van werk en uitkering te mobi
liseren via de vakbeweging en werkgevers
organisaties. Via organisaties die door !e
den worden gedragen en daardoor een 
grotere worteling in de samenleving heb
ben. Op vele andere terreinen zou hij soort
gelijke ontwikkelingen kunnen noemen. 

Het waren al met al voorbeelden waarbij 
de overheid de moed had gehad terug te 
treden en de maatschappelijke organisa
ties de kans hadden gekregen, en soms 
ook de moed hadden moeten opbrengen, 
taken op te pakken. Het was voor de vak
beweging een goede mogelijkheid ge
weest de herorientatie die op gang was 
gekomen ook daadwerkelijk in beleid en 
daden om te zetten. Voor het CNV was het 
bovendien een mogelijkheid geweest te Ia
ten zien dat een christelijk-soCiale organi
satievorm in een ontzuilde samenleving 
bepaald geen achterhaald fenomeen was, 
maar een goede weg om levensbeschou
wing in goede daden om te zetten. 

De samenleving realiseerde zich maar al te 
goed dat de verzuiling voorbij was. De or
ganisaties stelden zich open naar de sa
menleving op. Oat betekende niet aileen 
dat zij qua lidmaatschap open stonden 
voor al diegenen die zich in het bele1d en 
de daden herkenden, maar ook dat de or
ganisaties niet exclusief voor bepaalde 
groepen in de samenleving werkten. Zie
kenhuizen en zorginstellingen op levensbe-
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schouwelijke grondslag stelden hun poor
ten open en verzorgden een ieder in nood. 
Scholen op christelijke grondslag gaven 
ook onderwijs aan kinderen die anders of 
niet gelovig waren. In de hele houding van 
de christelijke organisaties was ook geen 
sprake meer van een gericht zijn op de 
eigen groep of op het aangaan van exclu
sieve relaties. Nee, ook hier was sprake 
van een open houding. In de samenleving 
werden samenwerkingsverbanden gezocht 
metal die organisaties die een gelijke doel
stelling nastreefden, natuurlijk met behoud 
van de eigen identiteit, maar zonder daarbij 
krampachtig te worden. 

Hij had voor zichzelf wei eens geanaly
seerd hoe al deze ontwikkelingen zich in 
de achterliggende Jaren hadden kunnen 
voltrekken. Wat hem betrof ging het daarbij 
om een drietal, deels in elkaar overvloeien
de, ontwikkelingen. Ontwikkelingen die de 
overheid raakten, maar ook de maat
schappelljke organisaties en de k1jk op le
vensbeschouwing. 

Overheid 
In de jaren negentig had de overheid de 
moed gehad bewust te kiezen tegen ver
kokering. Eerste aanzetten daartoe waren 
te vinden geweest in het project Sociale 
Vernieuwing van het kabinet-Lubbers-Kok. 
Dit was er op neer gekomen dat men be
wust een einde had willen maken aan het 
naast elkaar opmarcheren van aile moge
lijke belangengroeperingen in de samenle
ving en het steeds weer creeren met over
heidsgelden van nieuwe belangengroepe
ringen. 

In haar actie tegen de verkokering had 
de overheid heel bewust gekozen voor in 
het maatschappelijk middenveld bestaan
de organisaties die belangrijke maat
schappelijke taken vaak ook op basis van 
wetgeving hadden te verrichten. Gelukkig 
had zij daarbij de grote waarde van de 
vakbeweging onderkend en die ook gesti
muleerd. Organisaties die door !eden wer
den gedragen en ook in overgrote mate 
door diezelfde leden werden gefinancierd. 
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TegeliJkertijd was de overheid van hoog tot 
laag tot het inzicht gekomen dat niet 
steeds weer opnieuw voor de ondersteu
ning van nieuwe belangengroeperingen 
gekozen moest worden. 

En niet in de laatste plaats was belang
riJk geweest dat de overheid heel bewust 
met haar eigen ambtelijke structuur was 
omgesprongen. Niet zomaar 'rucksichts
los' bepaalde bureaus en diensten uitbrei
den, maar goed analyseren wat de taken 
van deze diensten zijn en proberen deze in 
goed overleg met de maatschappelijke or
ganisaties in te vullen. Een prettige bijkom
stigheid was geweest, dat niet Ianger op di
verse plaatsen het werk door de overheid 
dubbel werd gedaan, maar dat de be
schikbare menskracht en middelen zo ef
fectief mogelijk op de plaats waar dat no
dig was werd ingezet 

De ambtenarenbond van het CNV, de 
CFO. had recent nog een onderzoek Iaten 
doen onder haar !eden naar het welbevin
den, en daaruit was gebleken dat de amb
tenaren die lid waren van deze organisatie 
hun arbeidsvreugde door deze aanpak in 
de afgelopen Jaren sterk hadden zien stij
gen 

Maatschappelijke organisaties 
Maatschappelijke organisaties als het CNV 
hadden allangere tiJd gepleit voor de over
heveling van taken naar het maatschappe
lijk middenveld. Om daarop goed voorbe
reid te zijn waren nogal wat investeringen 
gepleegd, zowel in door bezoldigden be
menste organisaties als in de structuren 
die met name door onbezoldigde kaderle
den werden bezel De houding van de 
overheid gal ruimte aan het middenveld. 
Een middenveld dat zelf ook om meer 
ruimte had gevraagd. Er was als het ware 
een spiraal omhoog ontstaan naar een toe
stand waarin maatschappelijke organisa
ties in een goed samenspel met de over
heid konden gedijen. 

Door de nieuwe taken kon men de on
georganiseerden beter duidelijk maken 
wat men voor werknemers en uitkeringsge-
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rechtigden deed. Wat het nut was van het 
georganiseerd zijn. Er werd een weg terug 
ingeslagen, weg van de 'collectieve zelf
moordpogingen'. Er was ook sprake ge
weest van een groei van vakbondsactivi
teiten, vooral op het allerlaagste niveau in 
de samenleving, dat van de gemeenten en 
de werkplekken. Er was een grotere dyna
miek ontstaan binnen de vakverenigingen 
zelf. Vertegenwoordigers konden beter 
worden gemotiveerd voor hun werk. De or
ganisatiegraad nam sterk toe en, wat ook 
belangrijk was, de persoonlijke verant
woordelijkheid van mensen werd gestimu
leerd. Een item dat zo'n belangrijke rol had 
gespeeld op het Christelijke Sociaal Con
gres in 1991. 

Als gevolg van al deze factoren was er 
een sterke groei van gemeenschapszin 
ontstaan. Men zei nu wei eens dat de vak
beweging de sleutel was tot gemeen
schapszin. Wie had dat in 1991 kunnen 
den ken. 

Met tevredenheid zag hij er nu op terug 
dat het CNV al in de jaren tachtig de be
reidheid had uitgesproken haar verant
woordelijkheid in het maatschappelijk mid
denveld te nemen. Hij dacht terug aan de 
commentaren die waren uitgebracht op de 
PvdA-rapporten 'Schuivende Panelen' en 
'Bewogen Beweging'. In dezelfde geest 
was gereageerd op de verkiezingspro
gramma's van het CDA en de VVD. 

Levensbeschouwing 
Wat hem ook erg goed deed was dat een 
organisatie als het CNV tegenwoordig nog 
beter duidelijk kon maken dat levensbe
schouwelijke organisatievorming geen 
achterhaald verschijnsel was, maar in 
deze tijd, die de verzuiling ver voorbij was, 
een hele reele optie. 

In de jaren tachtig was dit inzicht eigen
lijk al voorzichting doorgebroken, maar het 
had nu toch echt goed gestalte gekregen. 
Toen maakte prof. E. Henau nogal opgang 
met zijn baanbrekende onderzoek, dat 
aangaf dat een samenleving zonder le
vensbeschouwing niet kon bestaan en dat 
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levensbeschouwing, welke niet in verban
den en organisaties werd beleefd, in de 
meeste gevallen gedoemd was om te ver
dampen. Het in die jaren herwonnen in
zicht in de waarde van levensbeschou
wing was mede een drijfveer geweest om 

Het CNV bewees dat 
levensbeschouwelijke 
organisaties niet 
achterhaald waren 

activiteiten in het maatschappelijk midden
veld te doen opbloeien. Het motiveerde 
mensen weer zelf verantwoordelijkheden 
te nemen. Het spiegelbeeld van al deze 
ontwikkelingen was dat ook levensbe
schouwelijke organisaties als het CNV heel 
duidelijk konden Iaten zien in de maat
schappij een actieve rol te vervullen die 
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hele nuttige dingen voor werknemers en 
uitkeringsgerechtigden tot stand brachten. 

Aan het eind van de jaren tachtig en in 
het begin van de Jaren negentig was er 
alom sprake van dater een grote mate van 
differentiatie was ontstaan in de beleving 
van normen en waarden. Deels als gevolg 
van toegenomen individualisme. Er werd 
wei gesproken over 'graascultuur' Een 
cultuur waarbij het berekenende individu 
datgene uit de samenleving tot zich nam 
wat hem het beste uitkwam. In zijn analyse 
van de situatie was een prettige bijkom
stigheid van de toegenomen waarde van 
levensbeschouwing, dat de verregaande 
mate van differentiatie in waarde- en nor
menbeleving tot staan was gekomen en 
dat in het algemeen mensen bewuster tot 
keuzen kwamen waarin het element van 
solidariteit een toenemende rol speelde. 
Alles overziende had gemeenschapszin 
een duidelijke vlucht genomen. 
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Or. M.E M. Doorewaard 

Milieubeleid door 
branche-organisaties 

Een terugblik uit 2000 Bednjven zetten 
branchegewi}s zeit systemen op van mi
!ieuzorg. Producenten en afnemers wi/
den bi} de consument niet meer in een 
kwaad daglicht staan. Zelfregu!ering 
slaagde. 

'Hierbij sluit ik deze vergadering, die hope
lijk voor het milieu van groat belang zal blij
ken te zijn', zei Theo Olthof met een zucht 
van verlichting. Het aanwezige Europese 
gezelschap knikte instemmend. Theo was 
opgelucht nu de vergadering had inge
stemd met zijn plan. Hij was, samen met 
een aantal branche-organisaties, een jaar 
bezig geweest met de voorbereiding van 
het plan. De meeste tijd was gaan zitten in 
het discussieren met vertegenwoordigers 
van de grotere branche-organisaties in de 
hele Europese Gemeenschap. Personen, 
van wie er nu een aantal om de tafel zaten. 
Met het besluit dat deze vergadering ge
nomen had, kon wat hem betreft het jaar 
2000 niet beter beginnen. 

Het gezelschap had zojuist besloten 
een systeem op te zetten, waardoor het 
voor middelgrote en kleine bedrijven mo
gelijk werd om tegen een geringe vergoe
ding milieudoorlichtingen te Iaten uitvoe
ren door experts uit andere bedrijven. Het 
systeem zou worden gecobrdineerd door 
de gezamenlijke branche-organisaties in 
de Europese Gemeenschap. Het doe! van 
het systeem was om middelgrote en kleine 
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bedrijven te stimuleren tot het opzetten van 
milieuvriendelijke procedures en produk
tieprocessen met behulp van de kennis 
van hun branche-organisatie en tips van 
collega-bedrijven. Kleinere bedrijven wa
ren tot voor kort aangewezen op dure ad
viezen van gespecialiseerde milieudoor
lichters. Het internationale karakter van het 
systeem zou ervoor zorgen dat tussen de 
Europese Ianden de verschillen in de mi
lieuvriendelijkheid van bedrijfsprocedures 
en produktieprocessen snel zou worden 
verkleind. 

Theo kon niet echt geloven dat zijn plan 
aangenomen was. Tot voor kort had im
mers nog niemand gehoord van milieu
doorlichtingen. De ontwikkelingen in Ne
derland in de afgelopen twintig jaar had
den ertoe geleid dat hij, samen met een 
aantal branche-organisaties, zijn plan ont
wikkelde. 

Handhaving van milieuwetten 
Het began allemaal in het begin van deja
ren tachtig toen er in Nederland steeds 
meer problemen bleken te zijn bij de uit
voering van de sectorale milieuwetten (af
zonderlijke wetten voor bodem-, water-, 
luchtverontreiniging, geluidhinder en afval-

Dr M.E.M Doorewaard (1962) is als organ1satie-adviseur 
verbonden aan Tw11nstra Gudde nv management consul
tants. Tevens doceert ZIJ m1lieumanagement biJ de vak
groep bedriJfskunde aan de Vr11e Univers1te1t te Amster
dam. 
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stoffen). De Nederlandse overheid consta
teerde dat zij veel van haar milieudoelstel
lingen niet kon realiseren omdat de regel
geving te complex, te gefragmenteerd en 

Regelgeving waste 
complex, te 
gefragmenteerd en 
onoverzichtelijk voor 
ondernemingen 

onoverzichtelijk was voor ondernemingen. 
Het bedrijfsleven wist niet altijd wat van 
hem verwacht werd en had veelal te ma
ken met een Ieger controlerende ambtena
ren. Het was geen uitzondering als een be
drijf in een korte tijd door verschillende 
controlerende ambtenaren werd bezocht, 
die onafhankelijk van elkaar eisen aan het 
produktieproces stelden die het bedrijf on
mogelijk tegelijkertijd kon realiseren. 

Nadal er in 1983 een illegale activiteit 
met chemisch afval aan het Iicht kwam (de 
zogenaamde Uniser-affaire) was het voor 
de Nederlandse overheid duidelijk wat zij 
moest doen. Zij zou niet de milieuwetten 
zelf maar de handhaving ervan moeten 
verbeteren. Zij zocht derhalve naar instru
menten waarmee het bedrijfsleven goed 
gecontroleerd zou kunnen worden. De 
overheid dacht aan een verplichte stoffen
registratie, milieu-accountancy, en derge
lijke. Bedrijven zaten daar niet echt op te 
wachten. Nog meer regels en controleren
de ambtenaren leek hen een nachtmerrie. 
Het bedrijfsleven voelde zich bedreigd. 

Vrijwillige milieuzorg 
Theo glimlachte om de toenmalige creati
viteit van het georganiseerde bedrijfsle-
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ven. Dit kwam namelijk met een zeer ac
ceptabele oplossing, waarmee het voort
borduurde op ontwikkelingen in de Ver
enigde Staten. Het bedrijfsleven stelde de 
overheid voor in plaats van de overherds
controle te intensiveren, een systeem te 
ontwikkelen met behulp waarvan een be
driJf zo zorgvuldig mogelijk om zou gaan 
met het milieu. Milieuzorg was erop geba
seerd dat in een bedrijf vooraf, tijdens en 
na afloop van bedrijfsactiviteiten gedacht 
werd over milieu-effecten. De uitgangs
punten van het systeem waren dat het een
voudig en hanteerbaar moest zijn en zo
veel mogelijk zou aansluiten op de praktijk 
in bedrijven en dat het geen nieuwe regel
geving zou oproepen. Dit zogenaamde 
bedrijfsinterne milieuzorgsysteem zou 
moeten bestaan uit een aantal standaard
elementen. Zo zou allereerst de top van het 
bedrijf een schriftelijke milieubeleidsver
klaring moeten opstellen en een plan met 
de activiteiten op milieugebied moeten 
vaststellen. De organisatie zou vervolgens 
algemene instructies en procedures en 
een meet- en registratieprogramma moeten 
ontwikkelen. Bovendien moest de organisa
tie structureel aandacht besteden aan in
terne voorlichting en opleidingen en exter
ne rapportages. Het totale 'milieuzorgsys
teem' zou door het bedrijf regelmatig op 
organisatorische en technische aspecten 
gecontroleerd moeten worden via zoge
naamde milieudoorlichtingen of milieu-au
dits. 

In een bedrijf met een goed milieuzorg
systeem zou vanaf de tekentafel tot en met 
de afvalfase worden geprobeerd de belas
ting voor het milieu te minimaliseren. Een 
milieuzorgsysteem omvat immers de acti
viteiten van het management om de inko
mende grondstoffen, het produktieproces 
en de produkten en afvalstromen op een 
kritische wijze te beoordelen op de gevol
gen voor het milieu. Hierdoor zou in een 
bedrijf het milieubesef groeien en het nut 
inzien van maatregelen zoals andere in
koopprocedures, overkappingen van op
slagplaatsen, opvangbakken onder kra-
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nen, vloeistofdichte vloeren, extra zuive
ring van afvalwater, het gescheiden hou
den van afvalstoffen en het geven van cur
sussen aan het personeel. 

Als bedrijven zouden beschikken over 
een regelmatig gecontroleerd milieuzorg
systeem zou - zo was de filosofie van het 
georganiseerde bedrijfsleven - de rol van 
de overheid kunnen worden beperkt tot 
een controle op de interne procedures en 
een steekproefsgewijze controle op de 
door het bedrijf in eigen beheer uitgevoer
de metingen en registraties. De overheid 
zou daarnaast meer zekerheid hebben dat 
het bedrijf veel aandacht besteedt aan het 
milieubeleid en dat het de wettelijke voor
schriften naleeft. 

Idee wordt overheidsbeleid 
Theo verwonderde zich er nu over dat de 
overheid het idee van het georganiseerde 
bedrijfsleven vriJwel ongewijzigd had over
genomen Nadal de overheid met het be
drijfsleven enige proefprojecten had uitge
voerd, lanceerde ziJ het idee 'milieuzorg
systemen' als overheidsinstrument voor 
het milieubeleid voor de jaren negentig. De 
toentertijd zittende minister Nijpels onder
scheidde in een T weede-Kamernotitie 
twee categorieen van bedrijven: enerzijds 
een grote groep van ongeveer 250.000 be
drijven met een relatief beperkte milieube
lasting, waarvoor hij een partieel milieu
zorgsysteem toereikend achtte: anderzijds 
een groep van ongeveer 11.000 bedrijven 
met een (middel)grote milieubelasting of 
bijzondere milieurisico's, waarvoor een in
tegraal milieuzorgsysteem nodig zou zijn. 
Nijpels streefde daarbij naar een koppe
ling tussen milieuzorgsystemen en milieu
vergunningen. Het milieuzorgsysteem 
was, zoals het bedrijfsleven verzocht, een 
vrijwillige zaak. Nijpels maakte slechts de 
kanttekening dat hij een milieuzorgsys
teem voor elk bedrijf verplicht zou stellen 
wanneer na enkele jaren zou blijken dater 
van de vrijwillige invoering van milieuzorg
systemen niets terecht zou komen. Verder 
stelde hij geld beschikbaar voor initiatie-
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ven van branche-organisaties op het ge
bied van milieuzorgsystemen. 

Milieuzorgsystemen niet ingevoerd 
Theo moest glimlachen bij de herinnering 
aan die Tweede-Kamernotitie. Ten eerste 
klopte er niets van de aantallen bedrijven 
die Nijpels destijds noemde. Het aantal 
van 11.000 bedrijven waarvoor direct een 
integraal milieuzorgsysteem zou moeten 
gelden, bleek later circa 3.000 te zijn. Het 
concept 'partieel milieuzorgsysteem' bleek 
bovendien een onrealistisch concept. En 
ook de gedachte dat de milieuzorgsyste
men er zouden komen met het uitbrengen 
van de notitie en het beschikbaar stellen 
van geld voor een branchegerichte aan
pak, bleek te simpel. In 1991 had slechts 
zeven procent van de bedrijven een mi
lieuzorgsysteem ingevoerd En dit betrof 
voornamelijk zeer grote bedrijven. 

Toch moest Theo de overheid compli
menteren met het idee van de branchege
richte aanpak. Hij constateerde dat dit een 
belangrijke stimulans was voor de ontwik
keling van milieuzorgsystemen. Een aantal 
branche-organisaties ontwikkelde richtlij
nen voor het opzetten van een milieuzorg
systeem voor de aangesloten bedrijven. 
De Vereniging FME bijvoorbeeld, schreef 
al in 1989 een 'handboek' voor het opzet
ten van milieuzorgsystemen in bedrijven 
die werkzaam zijn in de metaalnijverheid. 
Activiteiten van branche-organisaties ble
ken echter een onvoldoende stimulans om 
bedrijven er daadwerkelijk toe aan te zet
ten een milieuzorgsysteem in te voeren 
Theo was zelf, als voorzitter van een kleine 
branche-organisatie, met het idee van vrij
willige milieuzorgsystemen in aanraking 
gekomen. Toen zijn organisatie aan de 
slag ging om het idee van milieuzorg te 
concretiseren voor de bedrijven uit de 
branche, werd hij steeds enthousiaster. 
Een vrijwillig milieuzorgsysteem was een 
uitstekende mogelijkheid om met een vrij 
geringe inspanning veel onnodige belas
ting van het milieu te voorkomen. Zijn bran
che-organisatie had, net als een aantal an-
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dere verenigingen, een handboek voor de 
aangesloten bedrijven geschreven. Het 
handboek had hij eind 1991 met veel pu
bliciteit in de openbaarheid gebracht. 

Weer moest Theo een beetje lachen. 
Ook hij was, net als de overheid, te opti
mistisch geweest. De bij zijn branche-or
ganisatie aangesloten bedrijven hadden 
het nut niet ingezien van een milieuzorg
systeem. Hetzelfde zag hij in andere bran
ches gebeuren. De overheid stelde het mi
lieuzorgsysteem niet verplicht, niemand 
vroeg erom en het was in de ogen van be
drijven aileen een systeem dat veel geld 
zou kosten. 

Ook vanuit de EG was nog weinig stimu
lans gekomen. Daar besprak men in 1991 
het idee om bijvoorbeeld een milieujaar
verslag verplicht te stellen, maar ook hier 
koos men uiteindelijk voor de vrijheid van 
het bedrijfsleven om ten aanzien van het 
milieu al dan niet activiteiten te onderne
men. 

Onverwachte druk 
Theo besefte dat hij eigenlijk zeer verrast 
was dat er rond 1994 een vrij onaangekon
digde verandering plaatsvond in het be
drijfsleven. In dat jaar vroegen afnemers 
hun toeleveranciers plotseling massaal om 
een onafhankelijk rapport waaruit bleek 
dat het toeleverende bedrijf over goede 
milieuzorg beschikte. Op die manier wilde 
de afnemer voorkomen dat zijn produkt bij 
de consument in een slecht daglicht zou 
komen te staan. Een limonade in een mi
lieu-onvriendelijk geproduceerd pakje bij
voorbeeld zou een limonadefabrikant een 
slechte naam bezorgen. Deze fabrikant 
verzocht daarom de leverancier van de 
verpakking om een bewijsbaar goede mi
lieuzorg. Hij voorkwam daarmee een van 
zijn risico's voor een negatief imago. 

In aile branches werden afnemers kriti
scher op de milieuzorg van hun toeleve
ranciers. Dit had een enorm effect. Bedrij
ven zagen toen opeens wei het nut in van 
een milieuzorgsysteem en wisten niet hoe 
snel ze hieraan moesten beginnen. 
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Theo bedacht zich nu dat die verande
ring in 1994 zich niet geheel onaangekon
digd had voltrokken. Hij herinnerde zich 
dat al in 1991 een zeer trendsettende 
grootafnemer z·1jn toeleverancier van ver
pakkingsmateriaal om een bewijs van goe
de milieuzorg vroeg. Deze international 

Limonade in een milieu
onvriendelijk pakje zou de 
limonadefabrikant een 
slechte naam bezorgen 

wilde toen al op die manier een risico voor 
een negatief imago verkleinen. Het had 
drie jaar geduurd voordat dit voorbeeld 
door het gros van de afnemers zou worden 
gevolgd. 

Veel bedrijven in Nederland, maar ook in 
andere Europese Ianden, besteedden de 
laatste jaren van de jaren negentig syste
matisch aandacht aan milieuzorg. Hiermee 
werd het idee van vrijwillige bedrijfsinterne 
milieuzorg dat rond 1990 door de Neder
landse overheid was geadopteerd einde
lijk realiteit. De individuele bedrijven na
men zelf de verantwoording voor de zorg 
om het milieu. De overheid hoefde in prin
cipe aileen te controleren of deze individue
le milieuzorg goed was vormgegeven. 

Periodieke doorlichting 
AI spoedig kwam er echter een probleem 
om de hoek waaraan niemand had ge
dacht. Theo verbaasde zich er nu over 
waarom niemand dit probleem had voor
speld. Het bleek voor middelgrote en klei
ne bedrijven onmogelijk om op een opti
male wijze periodieke milieudoorlichtingen 
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uit te voeren. Deze doorlichtingen zijn es
sentieel om de zorg voor het milieu goed 
vorm te (blijven) geven en op tijd verbete
ringen aan te brengen in bedrijfsprocedu
res en produktieprocessen. 

Grotere bedrijven hadden er geen pro
bleem mee. Zij organiseerden hun perio
dieke doorlichtingen veelal als volgt: In het 
concern werd per divisie een doorlichtings
team samengesteld. Dit team lichtte dan 
niet het milieuzorgsysteem van de eigen 
divisie door, maar deed dit bij een andere 
divisie binnen het concern. Deze uitwisse
ling zorgde ervoor dater met een objectie
ve, frisse blik en met voldoende deskun
digheid naar een milieuzorgsysteem werd 
gekeken. Uiteraard was dit voor kleinere 
ondernemingen niet mogelijk. Zij waren 
aangewezen op externe, vriJ kostbare des
kundigen 

Toen het probleem van de kleinere be
drijven zich openbaarde, kwam Theo op 
het idee om een met het 'concern-systeem' 
vergelijkbaar systeem voor kleinere bedrij
ven op te zetten. In samenwerking met en
kele andere branche-organisaties werd 
het systeem bedacht. 

Het plan 
Doorlichtingsteams zouden uitgewisseld 
worden tussen bedrijven onderling; te ver
gelijken met de uitwisseling tussen divisies 
bij grote bedrijven. In eerste instantie re
gelt de betreffende branche-organisatie 
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een uitwisseling. Met het oog op bedrijfs
geheimen is het voor een bedrijf echter ook 
mogelijk bij een andere branche, even
tueel in het buitenland, een doorlichtings
team te vragen. Het contact word! dan 
door de eigen branche-organisatie ge
legd. 

De begeleiding en evaluatie van het sys
teem liggen bij de overkoepelende natio
nale en internationale werkgeversorga
nisaties. Deze organisaties ontwikkelden 
gezamenlijk een globale doorlichtingssys
tematiek als leidraad voor de doorlich
tingsteams. Deze systematiek kan door de 
branche-organisaties desgewenst nog iets 
worden geconcretiseerd. Ook ontwikkelden 
zij richtlijnen voor de bescherming van be
drijfsgegevens, voor de prijsbepaling van 
de doorlichting enzovoort. 

Het aanwezige gezelschap had zojuist 
de verantwoordelijkheid voor de coordina
tie en evaluatie van het systeem op zich 
genomen en had de richtlijnen en de sys
tematiek goedgekeurd waarmee doorlich
tingsteams konden werken. Deze beslui
ten waren het startschot voor het systeem 
waarbij bedrijven op milieugebied van el
kaar zouden kunnen leren of ... zou dit ook 
weer te idealistisch blijken te zijn, dacht 
Theo opeens vertwijfeld. 
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Prof. dr. E.J.J.M. Kimman 

De overheid geeft. 
De overheid neemt 

/ndividualisering en welvaart leidden in 
de jaren negentig tot de invoering van 
een marktsysteem in de gezondheids
zorg. Een terugblik uit 2000. De privati
sering betekende ook een nieuwe akker 
voor de fiscus. 

Het was een stralende dag. Helder weer. 
De tiende verdieping van wat eens het 
beddenhuis was, bood een mooi uitzicht 
over de stad. Het was alweer drie jaar ge
leden dat zij door een commissie ge
vraagd werd om toe te treden tot de direc
tie van wat toen nog een ziekenhuis heette. 
Zij was per slot van rekening hoofdver
pleegkundige op een van de belangrijke 
afdelingen, met enige jaren ervaring als 
ondernemingsraadslid. Hetwas de bedoe
ling dat zij zich zou gaan bezig houden 
met de extramurale zorg. Co-ordinator, 
heette dat nog. 

De ontwikkelingen waren snel gegaan, 
toen bleek dat het ziekenhuis een verlieslij
dend netwerk van thuiszorg en wijkverple
ging moest overnemen. Het bestuur wilde 
er aanvankelijk niets van weten, maar zij 
was door haar contacten als coordinator 
op de hoogte van de feiten en zij vond dat 
er geen andere uitweg was dan het net
werk over te nemen. Bestuur en directie 
van het ziekehuis schrokken ervan terug. 
Men zag domweg niet de mogelijkheden 
die een dergelijke 'extension service' bood 
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aan het ziekenhuis. Marktwerking werd wei 
met de mond beleden, maar de knellende 
budgettering uit Den Haag had weinig 
marktmodaliteiten toegelaten. En Den Haag 
zei trouwens nee tegen het overnamevoor
stel. Maar het liet bij latere gesprekken een 
mogelijkheid open mits zelf een externe fi
nancieringsbron gevonden kon worden. 
Toen had zij, getrouwd als ze was met een 
beleggingsanalist, de stap gewaagd naar 
een externe obligatielening met een paar 
aantrekkelijke kenmerken. Aan die op zich 
laag-rentende obligatielening zaten enige 
rechten, zoals bijvoorbeeld gratis jaarlijkse 
medische check-up voor de houder van 
een tot vijf obligaties a Fl. 5.000,- en gratis 
eerstelijnsbehandeling voor de houders 
van vijf tot lien obligaties. Dit was een on
voorstelbaar succes geworden. 

De naam van het ziekenhuis werd ver
anderd in de Elisabeth Campus. De instel
ling beschikte toen binnen zes weken over 
zoveel financiele middelen voor een mid
dellange-termijnfinanciering, dat bankiers 
hadden aangeraden daar ook meer duur
zame projecten mee te gaan financieren. 
Het plan voor een medisch hotel, waar am
bulante patienten en hun familieleden te-

Prof dr. E.J.J M. Kimman is jezuiet, bedrirfskund1ge en au
teur. H11 doceert bedrirfsethiek aan de econom1sche facul
telten van de R1jksun1vers1teit L1mburg en de Vnre Un1ver
S1te1t. 
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gen tarieven van Fl. 200,- per kamer per 
nacht een echte basiszorg kregen, stond 
allang op de tekentafel. Zoals zoveel plan
nen in de gezondheidszorg was het nooit 
uitgevoerd, omdat men in de gezond
heidszorg aan een capaciteitsdenken was 
gewend, waardoor meer bedden hier min
der bedden elders betekende. Oat medi
sche hotel werd toen onverwacht meteen 
gerealiseerd Met wat lef van het bestuur 
van de Campus en met vlotte medewer
king van de instanties stond het een en an
der na anderhalf jaar. Haar benoeming tot 
algemeen directeur van de Campus, kort 
voor de opening van het hotel, was voor 
haar toen geen echte verrassing meer: ze 
was het all Nu keek ze neer op de Cam
pus. 

Problemen in 1990 
De gezondheidssector in Nederland was 
duur, klaagde iedereen. In omvang was 
het ongeveer elf procent van het Nationaal 
lnkomen. Anno 1990 leefde de Nederlan
der gemiddeld niet zo gek veel Ianger dan 
lien, twintig jaar daarvoor. De kosten voor 
verzorging stegen jaarlijks sterk, terwiJI 
nauwelijks produktiviteitsstijging te beha
len was, zo werd algemeen gesteld. Zowel 
binnen als buiten Haagse kringen was men 
van mening dat door allerlei historische 
ontwikkelingen uiteindelijk de overheid 
zich met te veel aspecten van de gezond
heidszorg bemoeide. Het Plan-Oekker 
kwam, het Plan-Simons kwam. 

Men begon toen de zaken eens funda
menteel te stellen. Waarom bemoeide de 
overheid zich met de gezondheidssector? 
Was het niet zo dat de overheid bevoegd
heden had gekregen, volgens de Grand
wet, op het terrein van de volksgezond
heid? Wat toen volgde was een de bat over 
wat de taak van de overheid bij de ge
zondheid van het Nederlandse volk nou ei
genlijk moest zijn. Na een paar jaar bleef 
daar weinig van over: epidemieen, onder
zoek van virussen die meegebracht wer
den van exotische vakantieplaatsen, volks
vaccinaties, stadshygiene, preventief werk 
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in de armoedige wijken, waar eind jaren 
negentig zo'n miljoen allochtone Nederlan
ders zich ophielden, en verder vooral kwa
liteitsniveaus aangeven: het werk van de 
inspectie. Toen men eenmaal volksge
zondheid van individuele gezondheid wist 
te onderscheiden, was het ook gemakkelij
ker om de bevoegdheid van de overheid 
bij de volksgezondheid te onderscheiden 
van het toezicht door diezelfde overheid 
op de gezondheidssector. Die gezond
heidssector, net als de agrarische sector 
of de huisvesting, behoefde een kwaliteits
niveau en hier en daar aanvullende subsi
diering maar was verder een aangelegen
heid van de burgers onderling. Na een be
stuurlijk vernieuwingsproces onder Ieiding 
van de sociaal-democraat Simons, was er 
een marktachtige interactie op gang ge
bracht tussen de centra voor eerste-, twee
de- en derdelijnszorg en de verschillende 
soorten ziektekostenverzekeraars. De ge
zondheidseconomen, het departement, de 
verzekeraars, de specialisten en al die an
deren, betrokken bij het gezondheidswe
reldje, waren snel van een reeks vastge
roeste denkbeelden afgestapt. Door toe
doen van een paar vooroplopende en 
enigszins recalcitrante ziekenhuizen, zoals 
de Elisabeth Campus, had een proces van 
marktwerking doorgezet. Het debat over 
de nadelen van de commercialisering ver
stomde. Men werd zich pas, na het inzet
ten van de veranderingen, bewust dater in 
de jaren tachtig hele andere problemen 
gespeeld hadden, te weten gouvernemen
talisering en medicalisering. De nadelige 
effecten hiervan waren groter dan sommi
ge nadelen van de marktwerking in de ge
zondheidssector. Allerlei nadelen van die 
commercialisering werden als het ware 
spelenderwijs opgelost. Nou ja opgelost, 
dat was de vraag. 

lndividuele taak 
Ouidelijk werd dat iedere Nederlander, 
iedere Europeaan, leefde in een maat
schappij waar gezondheid een individueel 
goed was geworden. Oat was in tegenstel-
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ling tot het beeld van gezondheid dat men 
had gedurende bijna aile decennia van de 
twintigste eeuw. Sinds de lndustriele Revo
lutie had men gezondheidszorg steeds als 
een collectieve zaak gezien. Toen leidde 
het inzicht dat iets een collectief goed was 
vanzelf tot de formulering van een over
heidsbevoegdheid. Het interessante was 
wei, dat overal in Europa loch een groot 
aantal particuliere ziekenhuizen stand had 
gehouden. Oat waren vaak stichtingen en 
caritatieve instellingen, waar de overheid 
weliswaar een !Iinke vinger in de pap had, 
maar waar loch ook vaak een prettige en 
particuliere sfeer heerste. Echte over
heidsinstellingen waren zelfs gemeente
ziekenhuizen niet. Aileen de academische 
ziekenhuizen vormden een begrijpelijke 
u itzondering. 

In de jaren negentig had individualise
ring, eerder al zichtbaar geworden in de 
huisvesting, de vrije-tijdsbesteding en de 
arbeidsmarkt, doorgezet in de gezond
heidszorg. Aanvankelijk was er wei een 
medisch-technisch debat geweest over al
ternatieve geneeswijzen, een sociolo
gisch-theologisch debat over identiteit van 
de zorginstellingen en een bedrijfskundige 

De welvarende 
Nederlander wil vrijheid. 
Daar past de markt bij 

discussie over allerlei overgangsvoorzie
ningen tussen de intra- en extramurale 
zorg in. Op den duur echter had men inge
zien dat het simpelweg onmogelijk was 
een nationaal systeem in stand te houden. 
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Er waren zoveel uiterst individuele verlan
gens naar gezondheidszorg, die nauwe
lijks meer als 'medisch' te karakteriseren 
waren, dat elke sturing van bovenaf mis 
moest lopen. Oat een mark!, als cobrdinatie
mechanisme, beter en efficienter in staat 
was aan zovele individuele verlangens te
gemoet te komen, was eigenlijk een open
baring voor de vele participanten aan het 
debat over de toekomst van de gezond
heidszorg uit de jaren tachtig. 

De overheid in de jaren negentig wist 
zich hieraan aan te passen Oat ging niet 
gemakkelijk, want een overheid liet niet 
graag iets los. Eigenlijk trok zij het liefst 
nieuwe bevoegdheden, dus nieuwe taken, 
naar zich toe. Oat is te begrijpen in tijden 
van schaarste, maar in tijden van over
vloed werkt dat niet. Oat welvaart en indivi
dualisering samen gaan, was eigenlijk 
lang niet goed onderkend. I ndividuele 
wensen worden gemakkelijker en voordeli
ger in een marktsysteem vervuld dan in 
een overheidssysteem. Overheidsoplos
singen bevorderen in theorie gelijkheid, 
maar de moderne en welvarende Neder
lander wil vooral vrijheid. Daaraan beant
woordt een marktoplossing beter. 

Hoe deed men dat in die Campus? Op 
drie manieren. Er was het 'oude' zieken
huis, met een klein beddenhuis waar inten
sief verpleegd werd, en een veel groter 
medisch hotel, waar familieleden een stuk 
zorg uitoefenden. Daarnaast moest elke 
ambulante patient zelf naar het Campus
restaurant gaan, waar een perfecte keuken 
was. Er was een groot educatief centrum, 
waar aan gezondheidshandhaving van 
allerlei inwoners van de regio gewerkt 
werd. Dit centrum werkte ook samen met 
bedrijven. Er was een openheid van infor
matie, dat wil zeggen dat er bewust voor 
gekozen werd om gegevensbestanden 
aan elkaar te koppelen Elk nieuw gegeven 
van een geregistreerde inwoner werd ge
koppeld aan eerdere gegevens. Ook aan
gesloten verzekeraars deelden in die 
openheid. En, verwonderlijk, tot ieders 
voordeel. Tenslotte was er een groot net-
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werk met de regionale thuiszorg. Die mo
derne thuiszorg doet drie dingen. Ten eer
ste probeert ze zieke mensen 'thuis' te Iaten 
zijn Oat kost in meer dan een opzicht 
moeite. Thuiszorg wil, zoals gezegd, ge
borgenheid scheppen. Oaarom werd er 
bewust met identiteitsgebonden netwerken 
samengewerkt. Zinloosheid van het Ieven 
hangt samen met ongeborgenheid. Ten 
tweede is ze ont-medicaliserend. De kennis 
om beter te worden wordt terug naar huis 
gebracht. Ten derde beantwoordt thuis
zorg aan het verlangen van elke moderne 
mens naar keuzevrijheid. 

Commercialisering 
Men sprak in de jaren negentig niet Ianger 
van gezondheid, alsof dat een bereikbaar 
ideaal was. Boven een bepaalde leeftijds
grens bestaan er nauwelijks echt gezonde 
mensen, indien een achttienjarige als 
graadmeter voor gezondheid geldt. Men 
was gaan inzien dat het ging om viabiliteit. 
Veel ziekten voeren tot iemands vermin
derde viabiliteit. Niet slechts infectieziek
ten, ook beschavingsziekten doen daar
aan mee De moderne gezondheidszorg 
was erop uit om die viabiliteit te handha
ven. Oat betekende meer begeleiding van 
de arbeidssituaties en de vrije tijd, zoals 
sport en fitness. Oaarnaast meer nazorg 
voor behandelde patienten die door een 
netwerk verbonden waren met allerlei cen
tra. Tenslotte was er de blijvende zorg voor 
chronische patienten, voor wie eigenlijk in 
de jaren negentig betrekkelijk weinig medi
sche vooruitgang was geboekt. Hun viabi
liteit was dermate afgenomen dat zij op 
blijvende zorg waren aangewezen. Dever
nieuwingen van de jaren negentig hadden 
voor hen weinig nieuws gebracht. In de 
moderne gezondheidszorg, die in zwang 
kwam in de jaren negentig, ging het meer 
om educatie en informatie ter verhoging 
van viabiliteit van het grootste deel der be
volking, maar waren er weinig ontwikke
lingen voor de wilsonbekwame en onzelf
standige patienten. 

Commercialisering is zinvol wanneer de 
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nadruk ligt op de vrijheid en de zelfstan
digheid van de patient. Door de keten van 
eerste-, tweede- en derdelijnsvoorzienin
gen was er een integrale zorgbenadering 
gekomen die de mensen nieuwe viabiliteit 
wist bij te brengen, opnieuw leerde te Ie
ven in de veiligheid van het eigen huis en 
zelf verantwoordelijk te zijn voor de eigen 
gezondheid. 

De Elisabeth Campus was een plaats, 
waar men kwam in de mate er men be
hoefte aan had. Die behoefte werd onder
steund door voorlichting, door teruqkop
peling op de informatie van de patienten, 
door reclame. Men ging naar de Campus 
voor eerste hulp, voor heelkundige behan
deling, voor herstel, maar ook voor fitness, 
voor educatie, voor advies en voor verzor
ging, als in de vakantietijd weinig hulp rond 
liep. De Campus had de aantrekkelijkheid 
van een micro-kosmos en de openheid van 
een park. Men kwam er voor ontspanning 
en verfrissing en ging weer huiswaarts. 

De organisatie-filosofie achter de com
mercialisering was drievoudig: goede or
ganisaties in de gezondheidszorg dienen 

Marktgerichte 
gezondheidszorg is 
prettiger en beter, maar 
ook goedkoper 

kleinschalig, flexibel, klantgericht te zijn. 
Op de Campus was een veelheid van kleine 
organisaties te vinden die aanleunden te
gen een reservoir van kennis en topklini
sche voorzieningen. Marktgerichte gezond
heidszorg deed het niet aileen prettiger en 
beter maar ook goedkoper dan de ouder-

263 



wetse, geuniformeerde en technocratische 
aanpak van de jaren tachtig. 

Doorschuifregeling 
Oat was allemaal niet niks. Zij had haar 
aandeel in deze veranderingen gehad. 
Men had jarenlang zich van de overheid 
los willen maken. Altijd was er gezegd, dat 
voorzieningen als de AWBZ flexibiliteit in 
de weg stonden. Toch had de overheid op 
dit punt niet losgelaten. Er was meer markt
werking. Maar een en ander zou nooit ge
beurd zijn zonder een ingrijpend proces 
van politieke vernieuwing. Derdelijnsvoor
zieningen lieten zich nauwelijks bernvloe
den door marktwerking, omdat individuali
sering weinig betekende voor degenen die 
op die voorzieningen waren aangewezen 
Op dit punt werd er gewacht op wat de 
overheid besliste. 

En nu opeens dit haar secretaris meld
de dat ze moest proberen van een door
schuifregeling gebruik te gaan maken. De 
continuHeit van de Elisabeth Campus was 
niet slechts een kwestie van nieuwe finan
cieringsinstrumenten, daar was de over
heid uiteindelijk wei blij mee geweest, 
maar ook een nieuwe rechtsvorm. Het zit
tende bestuur, deels nog uit de tijd dat er 
doodgewoon een ziekenhuis stand, was 
bereid op te stappen en daarmee een 
nieuwe rechtsvorm mogelijk te maken. lm
mers, bij een commerciele instelling paste 
een andere rechtsvorm dan de stichting. 
Adviezen werden ingewonnen: een com
manditaire vennootschap of een naamloze 
vennootschap? Er was overleg geweest 
over de fiscale gevolgen. Oat was niet de 
omzetbelasting maar de belasting op wat 
feitelijk ingehouden winsten waren. Wie 
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had daar bij de debatten over commercia
lisering ooit aan gedacht? Altijd had men 
de voordelen van een meer zelfstandige 
positie ten opzichte van de overheid be
sproken en ook de vermindering van sub
sidies door de overheid aan de instellin
gen. De overheid hoefde minder te geven. 
Maar nu werd er gesproken van belasting
heffing. Haar secretaris zei dat de Campus 
er goed aan deed om van een doorschuif
regeling gebruik te gaan maken. Oat wil 
zeggen dat allerlei fiscale boekwaarden 
werden aangehouden, dat de emissie-pro
spectus herschreven moest gaan worden 
en dat de nieuwe rechtspersoon aanspra
kelijk werd voor de eventuele fiscale claims 
op het overgedragen vermogen. 

Oat het middenveld, verzelfstandigd en 
marktgericht, de overheid minder zou 
gaan kosten, dat was de hoop van ieder
een in de jaren negentig geweest. Oat het 
middenveld een nieuwe fiscale akker zou 
gaan worden, daar had niemand aan ge
dacht. Decennia-lang had de overheid ge
geven. Nu brak een tijd aan dat ze wilde 
gaan nemen. Bij gezondheid hoorde indi
vidualiteit. Bij individualiteit hoorde de 
markt. Bij de markt hoort efficientie en 
winst. Bij winst hoort belasting. De ge
dachte was gloednieuw voor onze alge
meen directeur van de gezondheidscam
pus. De oplossing was uit de Jaren tachtig. 
Ze draaide zich om, keek haar secretaris 
aan en zei 'Uitstellen. Vraag maar om een 
doorschuifregeling.' 

Chrrsten Democratrsche Verkennrngen 6/7/91 
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Terugblik uit 2000 

Drs. Th.J.F.M. Bovens 

Fanfare in ruste 

Een terugblik uit 2000. Was de verster
king van het maatschappe/1jk midden veld 
wei geslaagd? De afstand van overheid 
tot burger was toegenomen. De inzet van 
mensen, tach een eerste voorwaarde, 
niet. Maatschappel1jke organisaties 
dreigden dood te b/oeden. 

Toch voelde hij zich niet gerust. 
Nogmaals bladerde hij met page-down 

door zijn contactenlijst. In chronologische 
volgorde verschenen daar namen van bur
gers, familieleden, buren, buurtgenoten en 
van verenigingen, correspondenties, be
sturen. Keurig ondergebracht in catego
rieen met vermeldingen als 'opgelost posi
tief' ·pogingen gestaakt', 'onder handen' 
en met toevoegingen 'aantal contacten', 
'onderwerp' en 'verkiezing ja/nee'. 

Tien jaar geleden kon hij nog geen type
machine bedienen, toen zijn campagne
leider hem sommeerde al zijn ombudswerk
zaamheden vast te leggen. Zijn vrouw, die 
tevens secretaris van de oudercommissie 
van de basisschool was, had hem overtuigd 
om een PC aan te schaffen. Sinds dat mo
ment bouwde hij aan zijn relatienetwerk En 
het moet gezegd: de entree in de ge
meenteraad verliep perfect. Hij voerde voor 
CDA-begrippen een efficiente, effectieve 
en moderne campagne. Door de afdelings
voorzitter werd hij naderhand tot voorbeeld 
gesteld van raadsleden die de 'bestuurlijke 
vernieuwing' in praktijk brachten. 

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 6/7/91 

En nu stond hij aan de start van zijn 
derde gemeenteraadscampagne Hij moest 
voor het weekend de teksten klaar hebben 
voor de brieven die hij aan zijn relaties ging 
schriJven 'Hoe anders zullen die teksten 
worden dan ruim acht jaar geleden', dacht 
hij. 

Hij zou beginnen met een verwijzing dat 
het nu de eerste gemeenteraadsverkiezin
gen van de eenentwintigste eeuw betrof
fen. Daarna een alinea over het belang van 
het benutten van het kiesrecht. Dit dee I kon 
gemakkelijk via de tekstverwerker in aile 
brieven standaard worden opgenomen. 
Vervolgens moest er een passage komen 
over de rol van de gemeente voor de ge
adresseerde. Dit was moeilijker dan bij vo
rige campagnes. Veel van de concrete 
kleine noden van burgers werden niet meer 
door de gemeente opgelost. Tegenwoor
dig waren er immers van die 'wijksteun
punten' waar ex-ambtenaren samen met 
welzijnswerkers de burger hielpen. Daar 
werden klachten afgehandeld, kleine ver
gunningen verleend en mensen doorver
wezen naar hulpvaardige instanties. 

De tijd was voorbij dat hijzelf als enig 
'wijksteunpunt' fungeerde. Natuurlijk, nog 
steeds deed de titel 'gemeenteraadslid' 

Drs. Th.J.F.M Bovens (1959) IS adJunct-d1recteur van de 
economische faculte1t van de Rqksun1versite1t Limburg en 
voorz1tter van de CDA-fractle van de gemeenteraad 
Maastricht 
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wonderen en riepen gelukkig vele burgers 
zijn bemiddeling in. Maar steeds vaker 
voelde hij zich in verlegenheid gebracht als 
hij met die burger in de spreekkamer in het 

Het gemeenteraadslid kon 
steeds minder bemiddelen 
voor de burger 

steunpunt zat en moest vaststellen dat de 
functionaris meer kon doen dan hijzelf. 

De gemeente had veel van haar recht
streekse burgercontacten gedecentrali
seerd of geprivatiseerd. Hij had die ontwik
keling jarenlang ondersteund. 'Terugtrek
ken op de kerntaken van de overheid', meer 
'overlaten aan het maatschappelijk midden
veld', heette dit toen. In zijn geval had het 
geleid tot vergroting van de afstand poli
tiek-burger. De meeste contacten in het 
computergeheugen dateerden dan ook van 
de eerste periode. 

Veel omvangrijker waren nu zijn contac
ten met het georganiseerde particulier initi
atief, met verenigingen, bewonerscommis
sies, ouderraden, welzijnsstichtingen en 
adviescolleges. Het had zijn politiek Ieven 
op een abstracter niveau gebracht. Veel 
tijd was hij kwijt met vergaderen. lmmers, 
aile organen wilden aan de politiek Iaten 
zien waarom ze zo belangrijk en onmis
baar waren. En vooral, waarom de ge
meentelijke subsidie zo goed besteed 
was. 

Eerlijker en opener 
Hij was er niet gerust op. Hij moest toege
ven dat de relatie van de overheid tot het 
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georganiseerde vrijwilligerswerk, het ver
enigingsleven, eerlijker en opener was dan 
acht jaar daarvoor. Waarom loch die twijfel 
of dit wei goed was? 

Verleden maand was hij te gast geweest 
op de kerstviering van de Koninklijke Fan
fare, waarvan hij erelid was. De praeses 
van de fanfare had in zijn welkomstwoord 
uiteraard veel gezegd over de toen nabij
zijnde eeuwwisseling. Maar ook had hij 
zorgelijk vooruitgeblikt naar het honderd
jarig bestaan in 2002. Openlijk had hij zich 
afgevraagd in welke staat de fanfare dit 
feest zou meemaken. De jeugdopleiding 
was leeg, het majorettenpeloton gehal
veerd, meer blazers moesten om financie
le redenen afhaken en leden voor een jubi
leumcomite waren niet te vinden. 

Na de vie ring had hij met de praeses en 
diens secretaris over dit thema doorge
praat. En zoals zo vaak, ze waren langdu
rig stil blijven staan bij de rol van de ge
meente. Tien jaar geleden veranderde de 
gemeente haar subsidiebeleid grondig. 
De fanfare kreeg voordien een bedrag per 
jeugdlid om diens muziekopleiding te be
talen, alsmede een lump-sum bed rag naar 
rata van de muzikale kwaliteitsklasse. Na 
de wijziging ontvingen de stedelijke mu
ziekkorpsen geen subsidie meer omdat de 
overheid had geconstateerd dat het subsi
diebedrag gemiddeld minder dan lien pro
cent van de verenigingsomzet bedroeg. 
Wei zou een hogere vergoeding worden 
gegeven als een muziekvereniging ge
meentelijke festiviteiten opluisterde. 

De actieve fanfare besloot de muziekop
leiding zelf te gaan verzorgen en stopte de 
samenwerking met de muziekschool. Ge
lukkig bezat de fanfare een aantal uitste
kende muzikanten met pedagogische 
kwaliteiten. Toch daalde het aantal leerlin
gen gestaag. De bereidheid van leerlingen 
om van collegamuzikanten elementaire mu
zieklessen te volgen werd steeds geringer. 
Ook was er een aantal muzikanten dat van 
het bestuur een kleine vergoeding ging 
vragen voor de tijd die het aan de leerlin
gen besteedt. Het bestuur was van mening 
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Terugblik u1t 2000 

dat de interne opleiding een vorm van vrij
willigerswerk diende te blijven, doch was 
bereid de actieve leraren met consumptie
bonnen en een nieuw instrument te belo
nen. Diverse onderlinge wrijvingen en le
denmutaties verder waren geen !eden 
meer beschikbaar voor muziekonderwiJs 
aan jonge fanfareleden. Sindsdien bleef 
de dirigent een kwartier per repetitie na 
voor deze jongeren. 

Financii:He situatie 
Als gemeenteraadslid had hij deze ontwik
keling betreurd. Financieel ondersteunde 
hiJ de fanfare met een forse jaarlijkse do
natie, hetgeen hem vier jaar geleden een 
erelidmaatschap had opgeleverd. Tevens 
kende hij de kabinetschef inmiddels zo 
goed dat de fanfare verzekerd was van 
een a \wee goedbetaalde optredens per 
jaar. 

HiJ maakte zich zorgen voor de financie
le situtatie op lange termijn De laatste jaren 
was de fondswerving en sponsoring van 
en voor verenigingen sterk uitgebreid. Elke 
zichzelf respecterende vereniging of orga
nisatie had naast een penningmeester ook 
een bestuurslid/fundraiser. Het computer
geheugen telde meer dan twee contacten 

Niemand deed ook 
meer iets pro deo 

per week van verenigingen die zijn mede
werking of aanwezigheid verzochten op 
braderieen, rommelmarkten, tombola's, en
zovoort. 
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De kosten voor verenigingen waren dan 
ook enorm gestegen. Niemand deed ook 
meer iets pro deo. De organisatie van een 
simpele fancy-fair begon vaak al met een 
negatief saldo. De medewerking van ver
enigingen werd afhankelijk gesteld van de 
bijdrage voor de verenigingskas. Aan die 
verzakelijking van de verhoudingen had de 
gemeente ook fors bijgedragen. Service
verlening van het gemeentelijk apparaat 
ging tegenwoordig tegen meer dan kosten
dekkende tarieven. Elk dranghek, iedere 
vlaggestok, elk metertje zeil of vierkant me
tertje openbare grond werd in rekening ge
bracht. De brandweer bracht tarieven in re
kening voor brandveiligheidsvergunningen, 
de politie voor extra toezicht, de milieu
dienst voor de controle op het opruimen en 
mocht de fanfare toevallig buitenlandse 
gasten hebben die door de burgemeester 
ten gemeentehuize werden begroet, ont
ving de vereniging een rekening voor bode
diensten en aangeboden drank. 

Soms kon hij als raadslid de zwaarste 
pijnen verzachten, maar meestal was de 
enige troost die hij de vaak moedeloze ver
enigingsbestuurders kon bieden: zijn aan
wezigheid met gevulde enveloppe. Het 
zou echter vreemd staan in zijn brief aan 
de verenigingsrelaties als hij moest verwij
zen naar de geschenken die hij had uitge
deeld. Trouwens, raadsleden van andere 
partijen deden ook schenkingen. 

Wei zou hij wijzen op het enorme belang 
van verenigingen voor de sociale opbouw 
van de samenleving. Hij zou schrijven dat 
het geluk van mensen nu eenmaal niet 
door de gemeente word\ bepaald maar 
door mensen zelf, in allerlei verbanden. En 
dat het dus belangrijker was om de vereni
gingen in ere te houden dan ... 

Kaartenbak leeg 
Hij was er niet gerust op. 

Had hij deze tekst niet acht jaar eerder 
ook gebruikt? 'Maatschappelijk midden
veld' werd het toen door partijgenoten ge
noemd. Oat sloeg toen ook op het school
bestuur van zijn vrouw. En het was tevens 
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van toepassing op het ex-gemeentelijk 
zwembad dat buurtbewoners hadden 
overgenomen en vervolgens zes Jaar en
thousiast winstgevend exploiteerden, tot
dat de grote renovatie niet meer kon wor
den uitgesteld. Enthousiast waren ze ook 
in zijn fractie geweest. Elk fractielid zat wei 
in een netwerk van vele verenigingen die 
allen riepen om minder overheidsbemoeie
nis. 

De verkiezingscampagne vier jaar later 
had over dit thema gezwegen. Een grotere 
vrijheid voor verenigingen door minder 
strenge subsidieregels was gepaard ge
gaan met een forse subsidievermindering. 
De vrijheid was door met name kleine ver
enigingen duur betaald. Tegelijkertijd was 
de toegenomen klant-vriendelijkheid van 
de gemeente gepaard gegaan met inge
wikkelde leges- en tariefverordeningen. 

De grote verenigingen en stichtingen 
konden de klappen beter opvangen. Ech
ter het werd steeds moeilijker voor deze 
clubs bestuursleden te vinden. Uit zijn re
latiekringen had hij gelukkig nog diverse 
verenigingen aan bestuursleden kunnen 
helpen, maar nu was ook die kaartenbak 
leeg. 

Hij was er niet gerust op. 
Noodzakelijk was een nieuwe impuls 

aan dat middenveld, aan de verenigingen, 
aan de organisaties. Nodig was een beleid 
van de gemeente waaruit zou blijken dat 
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de overheid vierkant achter de actieve bur
gers van de stad wenst te staan. Een be
leid was nodig waardoor activiteiten wer
den gestimuleerd en niet afgehouden. Oat 
zou hij schrijven. Maar zou de actieve bur
ger daarop zitten te wachten? Ging het er 
niet meer om dat de niet-actieve burger 
betrokken zou raken? Oat meer dan de 
weinigen op dit moment zich verantwoor
delijk zouden gaan voelen voor het wei en 
wee van hun vereniging, hun school, hun 
buurt? 

En hoe maak je personen duidelijk dat 
ze een verantwoordelijkheid hebben voor 
elkaar? Hoe vertelt de praeses van de fan
fare dat de extra inzet in de opleiding van 
leerlingen gratis dient te geschieden? Oat 
de kosten van de fancy-fairdalen als dele
den meer gratis zelfwerkzaamheid verrich
ten? Oat de vorming van kinderen ermee 
gebaat is als ze een regulier verenigings
contact opbouwen? 

Die vragen zou hij in zijn brieven stellen. 
Hij zou Iaten zien dat de gemeente wei 
degelijk een taak heeft om te zorgen dat 
het geluk in allerlei verbanden tot stand 
komt. HiJ zou ook schrijven dat daarbij de 
inzet van mensen hierbij de eerste voor
waarde is. Zou zijn brief helpen? 

Hij werd er niet geruster op. 

Chrrsten Democratrsche Verkenningen 6/7/91 
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Interview 

Interview met minister-president drs. R.F.M. Lubbers 

Het klimaat is rijp 
voor sociale 
verantwoordelijkheid; 
de inzet van mensen 
voor mensen 

'Weg uit de bureaucratie, weg uit de koe
pels, weg uit de tappen. Naar netwerken 
die zo dicht mogelijk bij de burger 
staan', zegt drs. R.F.M Lubbers. De 
structuur van de Nederlandse samenle
ving is aan vernieuwing toe. De burgers 
zijn geemancipeerd Knellende vormen 
van contro/e zijn weggevallen. Eigenbe
lang is daarvoor in de p/aats een be
langrijke drijfveer geworden. De over
held en de werking van de politiek on
dervinden hiervan de gevolgen. De arti
kelen in dit nummer beschrijven Ieder op 
eigen wijze of en hoe nieuwe structuren 

'De politiek is in zijn aspiraties over de rol 
van de overheid te ambitieus geworden', 
zegt minister-president Lubbers. Hij geeft 
in het kort zijn opvattingen over de overbe
laste democratie. 'Wat is er aan de hand? 
Ons concept van democratie is prima. 
Maar we zijn er teveel eisen aan gaan stel
len. Niet aileen fiancieel, maar ook in be
stuurlijk en wetgevend opzicht. Oat komt 
omdat onze verwachtingen van de politiek 
in golven zijn uitgebreid. We wilden eerst 
de klassieke grondrechten beschermen. 
Toen zijn we de sociale grondrechten gaan 
vormgeven, waarmee de verzorgingsstaat 
tot stand kwam. En daaroverheen hebben 
we een derde golf gehad, als een verdere 
verfijning van de klassieke grondrechten. 
Denk aan de eisen die bijvoorbeeld wer-
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in de Nederlandse samenleving tot 
stand kunnen komen. Zij behandelen 
een onderwerp, dat door minister-presi
dent Lubbers naar voren is gebracht in 
zijn inmiddels bekende rede ter ge/egen
heid van de opening van het Acade
misch jaar van de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen. Deze rede is afgedrukt in 
Christen Democratische Verkenningen 
van november 1990. De redactie vroeg 
hem naar z1jn opvattingen over dit thema 
nu, aan het einde van het Zomernum
mer. 

den gesteld aan de privacy. De taken van 
de overheid hebben we als een kerstboom 
opgetuigd. Het werd een heel erg ingewik
keld systeem met tal van regels en wetten. 
Te ingewikkeld eigenlijk, zodat we nu weer 
moeten proberen de zaak doorzichtiger te 
maken. De democratie is overbelast.' 

'Dit speelde zich af tegen de achter
grond van een typisch Nederlandse ont
wikkeling, de ontzuiling, de deconfessio
nalisering. De Nederlander kreeg minder 
dan vroeger van huis uit een bepaalde set 
van normen en waarden mee. Gebruiken, 
waar hij zich min of meer automatisch aan 
hield en waarbij hij ook geholpen werd 

Drs R.F M Lubbers (1939) IS min1ster president van rle 
Staat der Nederlanden 
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door de sociale controle. Het wegvallen 
daarvan maakte persoonlijke ontplooiing 
van de mens gemakkelijker. Maar die toe
genomen vrijheid, met aile goede aspec
ten daarvan, heeft eerder genoemde ont
wikkeling in haar negatieve gevolgen ver
sterkt. Het systeem, dat al een toegeno
men complexiteit en ambitieniveau kende, 
werd geconfronteerd met burgers die 
vooral bezig zijn met hun maximale uitings
mogelijkheden. Zij botsen daarbij tegen 
wet- en regelgeving, maar dan zonder dat 
daar een eigen sociale zelfcontrole aan 
vooraf is gegaan. Tegenover de calcu
lerende burgers is de rechtspraak niet op
gewassen zij is overbelast. De rechterlijke 
mach! is weer gaan reageren op de wet
gever, die naar haar oordeel slordig om
sprang met de handhaafbaarheid van de 
wet- en regelgeving. Oat is de achtergrond 
van de problemen waar we nu voor staan', 
aldus Lubbers. 

Burgerzin 
De overmaat aan ambities van de politiek 
en de geindividualiseerde, ontzuilde sa
menleving vragen om een herijking. Een 
nieuwe benadering van burgerschap en 
democratie. Het is, volgens Lubbers een 
proces waar we al middenin zitten. Hij is 
het niet eens met de definitie van het be
grip 'burger' in de column van redactielid 
Klop aan het begin van dit nummer. Lub
bers: 'Kiop betrekt het begrip burgerschap 
en burgerzin uitsluitend op de overheid. En 
vervolgens gooit hiJ het weg. Oat is een 
grondig misverstand. Hij heeft gelijk als hij 
zegt dat we terug moeten gaan naar waar
den en dan spreekt hij over de verantwoor
delijke samenleving. Oat houdt natuurlijk 
ook een verantwoordelijke burger in. Oat is 
in de eerste plaats iemand die verantwoor
delijk handel!. lemand die zich rekenschap 
geeft van de effecten van zijn optreden. 
Maar er komt nog iets bij. Het is immers on
mogeliJk dat iemand bij al zijn handelen na
denkt "Zou ik dat nou wei doen want dat 
brengt schade aan de ander". Er zit ook 
een vanzelfsprekendheid in. Oingen die je 
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nou eenmaal zo doet, omdat ze ingeweven 
zitten in de cultuur. Als je dat gaat analy
seren weet je dater vaak een sociale moti
vering achter zit. Oat ga je vooral zien als 
je andere culturen vergelijkt. In de islam 
staat het hele zondebegrip absoluut in het 
teken van het sociale aspect. In het geniep 
zondigen kan helemaal niet, want dan is 
het geen zonde in de Koran. Het loopt over 
de mens. In ons christendom hebben wij 
nog de trap naar Onze Lieve Heer toe. 
Maar ook dat heeft uiteindelijk niet aileen te 
maken met de mens in zijn individualiteit, 
maar in het gezamenlijk op weg zijn.' 

'Oil is even een zijstapje, maar het gaat 
erom dat die verantwoordelijke samenle
ving twee componenten heeft. Van het zich 
bewust rekenschap geven, maar er zit ook 
een element van vanzelfsprekendheid in, 
omdat het ingeweven zit in de cultuur van 
de groep. Dan hebben we nog niks ge
zegd of dat gaat om de burger in zijn rela
tie tot de overheid, of de burger als lid van 
bijvoorbeeld een voetbalvereniging. Het is 
denk ik niet produktief het begrip burger 
aileen te relateren aan de staat. Waar we 
ons wei rekenschap van moeten geven als 
christen-democraten, is dat "burger" als het 
ware een ontzuilend begrip is. Je spreekt 
iemand immers in eerste instantie niet aan 
als protestant, als katholiek, als socialist, 
als lid van een groep, maar als burger. 
Zonder onderscheid. Het verbindend ele
ment is aileen dat het de mensen betreft 
die Ieven in een land, landgenoten dus. 
Mensen, die het gevoel hebben samen te 
behoren tot de res publica. In Nederland 
zitten wij wat dat betreft in een overgangs
proces. Het is in het komende decennium 
volop aan de orde. De oude zuilen en het 
daarbij passende sociale gedrag brachten 
een zekere ordening met zich mee. Ook 
voor de res publica. Met de ontzuiling zijn 
ook de verbindende elementen voor de res 
publica aangetast, het weefsel van de sa
menleving. De leegte is niet vanzelf opge
vuld. Oat is waar we nu voor staan ' 

Voor de minister-president is de sociale 
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vernieuwing het meest geeigende instru
ment om die leegte op te vullen door nieuwe 
verbanden. Lubbers 'Het klimaat is rijp 
voor sociale vernieuwing. We moeten de 
burger opzoeken. De werkloze, de eenza
me. Oat is niet aileen een opdracht voor de 
politiek, maar eigenlijk voor aile activiteiten 
in de maatschappij. Weg uit de bureaucra
tie, weg uit de koepels, weg uit de tappen. 
Terug naar netwerken die zo dicht mogelijk 
bij de burger staan. Oat moet niet beperkt 
zijn tot de relatie tussen burger en staat. 
Het concept van de verantwoordelijke sa
menleving is breder. Wij zijn er als politieke 
beweging juist voor om verantwoordelijk
heid opnieuw inhoud te geven. Zo maken 
we onze maatschappij en onze democratie 
weer vitaler. Daar geloof ik als christen-de
mocraat in. Een groeiend gevoel van so
ciale verantwoordelijkheid is de beste re
medie tegen de problemen van de overbe
laste democratie en van de overbelaste 
rechtsstaat.' 

Optimistisch 
De vraag is echter of de overheid ook de 
mentaliteit van burgers kan betnvloeden. 
Uit het artikel van Theo Bovens blijkt pessi
misme. De burger is een calculerende bur
ger geworden Oenkt overal bij Wat kan ik 

Mensen, mensen, 
bespaar u de treinreis 
naar Den Haag 

er voor mijzelf uitslepen. De samenleving 
wordt harder. Kan regeringsbeleid daar 
iets aan veranderen? 
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Lubbers: 'Oat kan toch wei. Ten eerste 
door de burgers en de groeperingen van 
burgers iedere keer weer te wijzen op de 
noodzaak dat ze zelf moeten aanpakken. 
Oat ze zich niet eerst afvragen wat Den 
Haag voor hen kan doen, maar wat ze zelf 
kunnen. Zo'n houding kan de overheid uit
stralen Mensen, mensen, bespaar u de 
treinreis naar Den Haag. Oaar zit een op
voedend element in. Oat is het terugwer
pen op de eigen verantwoordelijkheid. 
Prachtig voorbeeld daarvan is het beeindi
gen van de bedrijfssteun. Zo gaan wij in 
het kabinet een hele serie van subsidiere
gelingen kritisch bekijken. Oat is zeker niet 
aileen "omdat het geld opbrengt", zoals zo 
vaak gedacht wordt. Minstens zo belang
rijk is de invalshoek moet de overheid als 
het ware een deel van de individuele keu
ze en daarbij horende verantwoordelijk
heid overnemen door allerlei dingen te 
subsidieren? En je kunt dat ook ondersteu
nen door de bestuurlijke elementen van 
decentralisatie en deregulering.' 

'Maar er is een tweede element, en daar
in ben ik optimistisch. Als christen-demo
craat zie ik dat mensen geboeid worden 
door de inzet voor elkaar. In hun gemeen
schappen, in de samenleving. Oat komt 
voort uit een mengeling van naastenliefde 
en geldingsdrang. Die houding bestaat en 
hoeft niet aileen voort te komen uit finan
ciele prikkels of beloningen. Het zit anders 
in elkaar. Je hebt mensen die tientallen ja
ren het zangkoor dragen. Hun inzet wordt 
heus niet door geld bepaald. Geld is soms 
een accidenteel bijkomend iets.' 

Het belang van deze inzet is dat daar
mee een bijdrage geleverd wordt aan het 
herstel van het maatschappelijk weefsel. 
Lubbers 'Oeze sociale zorg kan in zichzelf 
een cultuuraspect hebben. Zoals je dat 
vroeger in kerken had. De diaconie, dat 
was een concrete inhoud geven van de 
zorg voor de ander. Maar daardoor ont
stonden ook samenlevingsverbanden. 
Want die diaconie droeg mede de kerk als 
gemeenschap, waarin men samen vierde 
en sam en kwam. Zo werd het "social fabric" 
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gemaakt. Oaar denk ik aan als ik nu zie dat 
er in een wijk initiatieven zijn van zorg voor 
bijvoorbeeld alleenstaande ouderen. Of 
een hulpdienst die hun huis opknapt, zodat 
ze er ook Ianger in kunnen blijven wonen. 
Oat klinkt heel zakelijk. Maar zo'n wijkver
eniging heeft bijvoorbeeld ook haar fees
ten. En daar komt iedereen, omdat men 
nou eenmaal van die wijk deel uitmaakt en 
elkaar, vanuit dat netwerk van zorgrelaties 
kent. Oat geeft cultuurvulling. Want jong en 
oud, worden betrokken in die gemeen
schap. Dan gaat dat concept van de ver
antwoordelijke samenleving Ieven. Op die 
manier hoop ik, dat we er in slagen een 
antwoord te geven op dat tekort dat ont
staat door de deconfessionalisering en an
dere verschijnselen van het loslaten van 
dat social fabric, namelijk de eenzaam
heid, het gebrek aan sociale controle, het 
isolement waar mensen in terecht kunnen 
komen. Oat is sociale vernieuwing. En een 
bijkomend voordeel is dat er weer een ze
kere identiteit ontstaat. Rond de sociale 
activiteiten, de inzet van mensen voor 
mensen, de eigen school, de eigen wijk, 
de eigen vereniging.' 

Oat is volgens Lubbers ook van belang 
voor de manier waarop de democratie 
werkt 'Niet aileen in formele zin, maar ook 
in materiele zin. Want wij zijn niet aileen 
landgenoten, maar ook wijkgenoten. Wat 
dat betreft ben ik niet pessimistisch. lk 
hoop dat d'1e netwerken zich verdichten tot 
iets wat de mensen als van zichzelf be
schouwen. lets wat niet overkomt als iets 
bureaucratisch, iets van "hullie", van de 
overheid. Oat is de overgang die we in dit 
decennium aan het zoeken zijn. Weg van 
de burger als object, in een veranonimi
seerde verzorgingsstaat. Naar de burger 
als subject in de vereniging van burgers, 
subject in de organisatie van de zorg. Die 
overgang gaat nog wei een hele tijd duren, 
omdat je de zaak niet kunt forceren. Maar 
op sommige terreinen zie je ineens veel 
sneller resultaten, dan je had kunnen ho
pen. Bijvoorbeeld in het museumwezen in 
Nederland. Heel veel musea worden te-
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genwoordig gedragen door de "Vrienden 
van ... ". Je ziet meer van dat soort voor
beelden. Op een gegeven moment zeg je 
niet meer: Och wat is dat grappig, dat heb 
je ook in het land. Nee, dat gaan dan ken
merken van dat land worden. Er komt een 
nieuwe cohesie, die functioneert en leef
baar is' 

Dit moet een positieve uitwerking heb
ben op het functioneren van de rechts
staat, die nu nog overbelast is. Er moet 
meer van de rechter vandaan worden ge
houden, zo beweert de minister-president 
'De rechter is overbelast. We hebben in het 
verleden denk ik te gemakkelijk wetgeving 
gemaakt, die ervoor zorgde dat burgers 
via de rechter hun gelijk wilden halen. Er 
moeten veel meer zelfregulerende syste
men zijn. Systemen waarbij in feite je niet 
meer bij de strafrechter komt. Het open
baar vervoer moet bijvoorbeeld eerst zelf 
proberen het probleem van de zwartrijders 
aan te pakken. Door een betere kaart
controle. Als we naar de bioscoop of naar 
de schouwburg gaan bijvoorbeeld, moeten 
we ook een kaartje kopen. Meer sociale 
verantwoordelijkheid in de verschillende 
segmenten van de samenleving leidt tot 
een versterking van het zelfregulerend ver
mogen. Dan krijg je een beter functioneren 
van de democratie. Van de democratische 
en sociale rechtsstaat.' 

Democratie in Europa 
Lubbers presenteert het beleid van socia
le vernieuwing als een versterking van wat 
hij noemde de materiele democratie. Daar
mee is nog niet direct iets gezegd over het 
functioneren van de formele democratie. 
Over de betrokkenheid van de burgers bij 
de besluitvorm·lng 1n de politiek. De komen
de jaren zal de Europese overheidslaag 
belangrijker worden. lntergouvernemente
le Conferenties moeten leiden tot een Poli
tieke en een Economische en Monetaire 
Unie. De Belgische minister Eyskens houdt 
vast aan het ideaal van een Verenigde Sta
ten van Europa. Hoe zal de democratie in 
dat verenigd Europa gegarandeerd zijn? 
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Lubbers: 'Het verenigd Europa heeft 
twee dimensies. De ene is het grenzen 
wegnemen. Oat is heel fysiek begonnen 
met het streven naar een douane-unie. En 
in wezen is het nog steeds een heel groot 
project. Wij noemen dat de interne markt, 
die moet leiden tot welvaartsvergroting 
doordat er meer ruimte is. Oat kan in be
ginsel geen democratisch probleem zijn. 
Hooguit in die zin, dat regels in het econo
misch verkeer gelijk moeten zijn voor aile 
lidstaten. Maar ik zie daar geen groot de
mocratisch probleem. Een andere vraag is 
hoe je moet voorkomen dat dat allemaal te 
bureaucratisch wordt. Oat is een bestuur
lijk probleem van het voorkomen dat over
heden te regulerend bezig zijn.' 

'Maar er is een tweede dimensie. Op be
paalde terreinen van de politiek moet be
sluitvorming op Europees niveau plaatsvin
den. Denk aan vragen als Europa treedt al 
of niet op bij internationale conflicten. Of 
biedt een groot hulpprogramma aan de 
Derde Wereld of Oost-Europa. En Europa 
formuleert belangrijke projecten, orienta
ties, vooral op milieugebied. Oat is politiek. 
En daar doet zich een democratisch aspect 
voor. We streven naar een Politieke Unie. 
Als er meer van dit soort belangrijke beslui
ten worden gecommunautariseerd, moet er 
in gelijke mate vooruitgang zijn in de rich
ling van het democratische Europa. In de 
visie van de Nederlandse regering bete
kent dat dat de bevoegdheden van het Eu
ropese Parlement versterkt moeten wor
den. En de Europese Commissie zou moe
ten evolueren tot regering van Europa, die 
verantwoording aflegt aan het Europese 
Parlement. Zover zijn we nog niet. We kun
nen niet anders dan sturen in die richting. 
Oat is de kant waar we heen moeten om het 
democratische aspect te versterken.' 

'Maar een woord erbij: Het democra
tisch aspect wordt niet aileen uitgemaakt 
door de formele regels. Wat maakt politiek 
ook democratisch? De betrokkenheid van 
de media. Oat geeft Ieven aan de politiek, 
drama. Dan kunnen mensen hun opvattin
gen erover kwijt. Ze kunnen de indruk krij-
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gen dat iets de goede of de verkeerde kant 
opgaat. Voor de vertaling van de formele 
politieke besluitvorming zijn de media on
misbaar. Een spannend kamerdebat op 
televisie heeft iets dramatisch. Daar is iets 
aan de hand. Er worden keuzen gemaakt. 
Oat maakt democratie levend. Zoiets zou 

In 201 0 zou je de de batten 
in het Europese Parlement 
op televisie moeten kunnen 
volgen 

er ook op het Europese niveau moeten ko
men. Ook Europese politiek heeft behoefte 
aan een media-event. Dus in 2010 zou je 
zeker een debat in het Europese Parlement 
op de televisie moeten kunnen volgen.' 

Er is samenhang tussen de ontwikkelin
gen op het Europese niveau en het beleid 
van sociale vernieuwing in Nederland, 
vindt de minister-president. 'lk voel dat in
tultief aan, ik kan het niet bewijzen. Door
dat een paar belangrijke themata op Euro
pees niveau beslist gaan worden, leidt dat 
tot een zekere erosie van het gezag van de 
hoofdsteden, van de minister-presidenten. 
Oat geeft mentaal de ruimte voor een sterk 
politiek profiel van de kleinere verbanden, 
de lagere overheden. Juist omdat er meer 
naar een hoger niveau wordt overgedra
gen, komt er meer ruimte voor de be
levingswereld van de regio. Met zijn eigen 
identiteit en met zijn eigen karakteristieken. 
Oat kun je nu al zien gebeuren. lk vind dat 
niet slecht. Europa moet zijn als een briljant 
waarvan aile facetten geslepen zijn. Oat 
moet het onderscheid worden met de Ver
enigde Staten, waar veel meer sprake is 
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van een smeltkroes. Wij moeten van de 
nood van zovele talen en culturen een 
deugd maken.' 

Wat blijft er dan in de toekomst over aan 
eigen bevoegdheden voor de deelstaat 
Nederland? Lubbers 'Je moet je afvragen: 
wat moet nu echt Europees geregeld zijn? 
Oat blijkt dan toch niet zoveel. lk denk aan 
het voorkomen van concurrentieverval
sing. Of het vastleggen van elementaire 
rechtsnormen voor de Europese burger. 
Krachtens het subsidiariteitsbeginsel kan 
er heel veel bij de lidstaten gelaten wor
den. Maar we moeten wei rekening gaan 
houden met de uitstraling van het afschaf
fen van de binnengrenzen Betekent vrij
heid van verkeer, vrijheid van vestiging, 
ook dat je, zonder rechten te hebben op-

gebouwd, zomaar in een ander land van 
sociale voorzieningen kunt gaan profite
ren? Of heeft dat grenzen? Je kunt wei 
zeggen dat er geen enkele behoefte is om 
vermogensbelasting of onroerend goed
belasting te harmoniseren. Maar bestuur
ders zullen merken, dat als jete extreem zit 
met je belastingen, de mensen ergens an
ders zullen gaan wonen, bijvoorbeeld op 
hun oude dag elders wonen. Oat is een in
directe uitstraling, waardoor stromen op 
gang gaan komen. Oat is ook zo met sala
risverschillen. Mensen zeggen ik heb die 
capaciteiten, ik ga eens een eindje verder. 
Die grotere mobiliteit, gaat je dan voor vra
gen stellen. Oat betekent niet dat er dan 
maar een Europese regel moet komen. 
Maar eerder dat wij ons reglement aan-

Lubbers: 'Vaak wordt gezegd: Vergrijzing betekent ontgroening. Oat is een misverstand.' Er zijn a/ 
300.000 meer Nederlanders dan een paar jaar geleden werd berekend door specialisten van de 
Verenigde Naties. (toto: Hans Hordijk) 
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passen, zodat de afstanden met andere 
Ianden niet te groot worden.' 

lmmigratieland 
De mobiliteit van mensen heeft niet aileen 
betrekking op de komende jaren in de 
Europese Gemeenschap. 'We Ieven in een 
decade van grotere migratie,' zegt Lub
bers. Oat merken we in Nederland aan een 
groei van de bevolking. Nederland is offi
cieel geen immigratieland, maar niet aileen 
door het aantal geboorten in eigen land, 
ook door de netto immigratie neemt het 
aantal inwoners toe. Er zijn drie factoren 
voor aan te wiJzen. Lubbers 'Ten eerste 
komt dat door de kinderen en kleinkinde
ren van vroegere gastarbeiders. Ten twee
de passen we al jaren de mogelijkheid toe 
van gezinshereniging. Een stroompje dat 
doorgaat. En ten derde zijn er de asielzoe
kers. Oat geheel biJ elkaar Ievert een veel
kleurig Nederland op. Een van de uitda
gingen voor de jaren naar 2010 zal zijn hoe 
je dat op constructieve wijze vertaalt. Niet 
aileen in de samenleving, maar ook op het 
werk. Maar het is ook in kwantitatief opzicht 
interessant. Een paar jaar geleden kreeg ik 
op een Congres van de United Nations 
Fund for Population Activities deze klok. Hij 
was toen ingesteld met een computertje 
dat de groei van de wereldbevolking aan
geeft. Er staat ook op hoeveel inwoners 
Nederland nu zou tellen. Nog maar enige 
jaren geleden berekenden de makers van 
deze klok dat er nu 14,8 miljoen inwoners 
in Nederland zouden zijn. Feitelijk zitten we 
op 15, 1. In een paar jaar tijd is de bevolking 
al 300.000 hoger dan to en werd berekend.' 

De demografische verwachtingen moe
ten volgens Lubbers worden bijgesteld. 
'We zitten ineens weer in een heel andere 
situatie. Geen krimp, ben je gek, er zijn vo
rig jaar 200.000 kinderen geboren in Ne
derland. Je kan wei zeggen, dat dat nog 
de nawerking is van de geboortegolf van 
de jaren zestig en dat die straks wei weer 
wegebt. Maar ik verdiep me wei eens in die 
demografische ontwikkelingen en dan zie 
ik voorlopig bepaald geen krimp.' 
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Vergrijzing 
Wat betekent dat voor de verwachte ver
grijzing van de bevolkingssamenstelling? 
Lubbers 'Het woord vergrijzing schiet als 
het ware tekort Wat wei zo is, is dat veel 
mensen ouder worden. Veel mensen van 
pakweg tweeenzeventig zijn gemeten 
naar de gezondheidstoestand en restca
paciteit, echter vergelijkbaar met wie vroe
ger vijfenzestig was. Oat betekent dat het 
pensioenjaar best wat hoger zou kunnen 
gaan liggen. De vraag is of je voor de toe
komst alles gaat plannen op een pen
sioengerechtigde leeftijd van vijfenzestig. 
lk zeg We moeten naar flexibele pensio
nering. lk hoop dat we ons in 2010 kunnen 
veroorloven dat de flexibele pensionering 
tot tweeenzeventig loopt. Natuurlijk niet 
voor iedereen, maar aileen voor wie wil en 
kan. Toen ik voor de eerste keer in Japan 
kwam vroeg ik naar de leeftijd waarop zij 
daar met pensioen gingen. Toen zeiden 
ze: "Wij mogen tegenwoordig werken tot 
ons drieenzestigste. Kort na de oorlog 
mochten we hier maar werken tot achten
vijftig. In de crisisjaren van voor de oorlog 
was er veel te weinig werk. Oat werd op
gelost doordat de generaties eerder naar 
huis werden gestuurd. Bij ons betekent 
welvaartsgroei dat je Ianger mag blijven 
werken." Oat was in Japan in de jaren zes
tig. In die zin hoop ik dat we in 2010 zo 
welvarend zijn, dat mensen, als ze willen, 
tot hun tweeenzeventigste mogen blijven 
werken.' 

Natuurlijk heeft het ouder worden van 
mensen ook financiele gevolgen. Hoe blijft 
bijvoorbeeld de gezondheidszorg betaal
baar? Lubbers 'Vaak wordt gezegd Ver
grijzing betekent ongroening. Oat is een 
misverstand. Ontgroening betekent dat de 
actieve beroepsbevolking kleiner wordt. 
Het aantal arbeidsplaatsen wordt lager, 
omdat er minder jongere mensen in de be
treffende leeftijdsgroep ziJn. Maar dat is nu 
over. Er was in de jaren zestig een top in 
Nederland van 250.000 geboorten per 
jaar. Oat is in de jaren zeventig naar bene
den gegaan tot even boven de 170.000. 
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Die teruggang manifesteerde zich natuur
lijk vooral in de lagere scholen. Nu hebben 
we weer krap 200.000 kinderen per jaar. 
Het krimpscenario is over.' 

Farize"ische uitleg CDA-principes 
Lubbers kan niet nalaten uit te wijden 
over de uitwerking van demografische 
ontwikkelingen op de werkgelegenheid 
in het onderwijs. Als gevolg van die eer
dere krimp van het aantal geboorten 
waren er leraren op wachtgeld gezet. 
Kunnen we die nu weer aan het werk 
krijgen? Lubbers: 'Er zitten nog veel te
veel onderwijzers met wachtgeld. Oat is 
een bestuurlijke zwakte van Nederland. 
Hier keert zich het goed van sterke 
rechtspositionele regelingen in zijn te
gendeel; zowel voor de betrokkenen 
zelf als voor de maatschappij. Tussen 
haakjes, de christen-democratie speelt 
daarin niet altijd een sterke rol. Het CDA 
is, met een beroep op de identiteit van 
scholen, niet erg actief om werkloze on
derwijzers en leraren weer bij voorrang 
in te schakelen. Oat vind ik niet goed. 
Oat is een farize·lsche uitleg van onze 
principes. Het moet loch eigenlijk zo 
zijn dat iemand die de lessen kan ge
ven weer aan de slag gaat, wanneer er 
behoefte is aan een leraar? Het argu
ment is dan dat, wanneer het een ver
eniging voor katholiek onderwijs betreft 
en de betrokkene protestant is, de laat
ste onbruikbaar is. Dan vind ik dat het 
principe van de identiteit misbruikt 
wordt ten koste van het sociale aspect. 
lk vind eigenlijk dat dat niet kan. In de 
praktijk vall het wei mee, maar op 
Haags niveau is er een soort principieel 
verzet tegen, in de trant van: Je kunt 
scholen niet verplichten want die heb
ben loch een eigen richting.' 
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'De nieuwe toename van de geboorten 
werkt door eerst bij de scholen, maar ver
volgens in het aantal mensen in de arbeid
zame leeftijd. Daar komt nog een ander 
proces bij Aan het eind van deze eeuw zal 
de participatie van vrouwen in de betaalde 
arbeid in Nederland op het niveau van het 
Europese gemiddelde komen. Tot dat mo
ment zullen we zeker 100.000 personen 
per jaar aan de slag moeten zien te helpen. 
lk zie wat dat betreft dus absoluut geen 
krimp in arbeidsaanbod in Nederland. Er is 
misschien wei vergrijzing, maar die gaat 
niet samen met ontgroening. Dus de werk
zame beroepsbevolking blijft, mede dank 
zij de emancipatie, groeien. Oat is een an
der uitgangspunt dan we een tijdJe gele
den hadden.' 

Spankracht 
Milieu is naast de demografische ontwikke
ling een centraal thema de komende jaren. 
'In 2010 zal het concept van de duurzame 
produktie en consumptie zijn gerealiseerd,' 
zegt de minister-president. Vraag is, hoe 
de vereisten van milieuzorg te combineren 
zijn met het democratisch beginsel. Demo
cratie betekent ook compromissen met het 
streven naar ecor:1omische groei, werkge
legenheid, met de spankracht van het be
drijfsleven. Lubbers: 'Er zit bij de artikelen 
in dit nummer een ludieke bijdrage van 
mevrouw Doorewaard. Zij schrijft over het 
project waar we nu mee bezig zijn de dub
belslag van de milieunorm en het bestuur
lijk concept van verantwoordelijkheid. 
Hoofdlijn daarin is voor ons een consulta
tief proces. Werken via convenanten en af
spraken, die in zekere zin discipline vra
gen van de segmenten van de samenle
ving. Denk aan bedrijfstakken, gemeenten, 
afvalverwerking, elektriciteit. In die conve
nanten worden de milieunormen vastge
steld. Er word! afgesproken hoe je die nor
men haalt. Onderdeel van die convenan
ten is ook vaak de periodieke bijstelling 
van de normen zelf. lk kom uit het ijzervak. 
lk weet Om ijzer te smeden moet je het 
warm maken, dan kun je het buigen. Als je 
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het te snel buigt, met te weinig hitte, dan 
breekt het. Zo is het in het milieubeleid ook. 
Oat is een proces van opwarmen, mee be
zig zijn, en dan kun je weer een stukje bij
buigen. Zo kun je tot een betere situatie ko
men. Van de ene kant wordt gezegd dater 
voorspelbaarheid moet zijn. Bedrijven, on
dernemers moeten weten waar ze aan toe 
zijn. Van de andere kant hoor je onderne
mers zeggen: Hoe kunnen die stomme bu
reaucraten nu voor zoveel jaren die norm 

lk hoop dat we in 2010 zo 
welvarend zijn dat mensen 
tot hun tweeenzeventigste 
kunnen blijven werken 

vastleggen, terwijl de techniek alsmaar in 
beweging is. Allebei is waar. Het dilemma 
is duideliJk. Je hebt een proces nodig van 
geleidelijke verbetering Wei met normen 
erin, maar toch met een consultatief karak
ter. Heel intrigerend hoe dat zich ontrolt.. 

Hebben wij daar de tijd voor? 
Lubbers 'Ja, daar hebben wij de tijd voor. 
Het is net zoiets als opvoeding. Heb je de 
tijd om je kinderen op te voeden. Oat vraagt 
ook zorgvuldigheid en geduld. Maar Je 
hebt er aileen de tijd voor als je die tijd ook 
echt goed besteed. En niet gaat zitten af
wachten. Maar er is tijd voor zo'n consulta
tief proces van trial and error. Van geleide
lijke verbetering en van leren van goede 
voorbeelden. Ergens blijkt er ineens een 
boer te zijn die de goede lijn te pakken 
heeft. In die en die streek is een oplossing 
van het afvalprobleem gevonden. Ga kij
ken hoe dat werkt. En neem het over. Oat 
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noemden we vroeger in de Rijnmondraad 
de "best technical means". Daar ga je 
voortdurend naar op zoek.' 

Sluit u daarmee aan bij het concept van 
de verantwoordelijke samenleving, in zo
verre dat u de beste aanpak van onderop, 
vanuit de verantwoordelijken zelf laat op
komen? Lubbers 'Zeker. Oat is een heel 
principiele keuze. We noemen dat ook wei 
de internalisering van het milieubeleid. Mi
lieubeleid is niet van buitenaf normen op
leggen. lnternalisering van het milieube
leid is eigenlijk het zichtbaar maken van 
verantwoordelijk gedrag van de betrokke
nen zelf. Daar is al veel ervaring mee op 
het gebied van de veiligheid in bedrijven. 
Er zijn natuurlijk externe veiligheidseisen. 
De inspectie van de arbeidsveiligheid be
staat nog steeds. Maar als je gaat kijken op 
de bedrijven, zal je zien dat dat proces 
ge1nternaliseerd is. De normen die ten 
grondslag liggen aan veilig gedrag, zijn 
een van binnenuit beleefde vanzelfspre
kendheid geworden. Als er een ongeluk 
gebeurt, is niet de reactie: "Oh jee, als de 
politie het maar niet gezien heeftl" Nee, het 
is voor de betrokkenen in zichzelf erg. Oat 
moet je eigenlijk in het milieu ook zien te 
bereiken.' 

lnternationale rechtsorde 
We hebben het over Europa gehad en over 
Nederland. Waar we het komend decen
nium zeker mee te maken zullen krijgen is 
het kleiner worden van de wereld. De ont
wikkeling van een internationale rechtsor
de zal steeds belangrijker worden. In het 
kader daarvan heeft Hans Kung gepleit 
voor een dialoog tussen de wereldgods
diensten. Hij heeft op het oog een soort ba
sisconsensus over normen en waarden, 
die aan de internationale rechtsorde de no
dige verdieping moet geven. Minister-pre
sident Lubbers is daar onlangs, bij de her
denking van de encycliek Rerum Novarum 
in Tubbergen, wat dieper op ingegaan. 
'Sociale vragen, gerechtigheidsvragen 
hebben te maken met maatschappijstruc
tuur. Daar zitten concepties van normen en 
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waarden achter. Wil je iets aan de grote 
problemen doen, dan moet je ook de dia
loog aangaan met andere godsdiensten. 
Je kunt niet aileen zeggen: Oat is het pro
bleem, en dat moet de regering doen. Of: 
Er is een mondiaal probleem en dat moe
ten de Verenigde Naties doen. Het con
cept van de "responsible society" heb je 
ook internationaal nodig. De wereld heeft 
behoefte aan de mogelijkheden van ont
plooiing van de mens in verantwoordelijk
heid.' 

Lubbers ziet de dialoog tussen de we
reldgodsdiensten als een wezenlijke ma
nier waarop mensen, anders dan via rege
ringen, kunnen bijdragen aan de interna
tionale rechtsorde. 'Steeds weer opnieuw 
moeten mensen de dialoog aangaan. De 
liefde moet het winnen van de leer. Volken, 
culturen en godsdiensten zijn samen on
derweg. Zij moeten elkaar stimuleren. 
Haak in op de geweldige schatkamers van 
de wereldgodsdiensten en overtuigingen 
die er zijn. Net zo goed als we in ons land 
ons voordeel hebben kunnen doen met de 
oecumene kan dat internationaal ook. Oaar 
heeft de christelijke kerk een hele eigen ver
antwoordelijkheid in. Handreikingen doen 
naar andere godsdiensten. Wij proberen 
dat te ondersteunen, zodat de internatio
nale rechtsorde niet aileen een zaak van po
litici blijft, maar ook van menselijke, van 
maatschappelijke verantwoordelijkheidsbe
leving.' 
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'lk ben ervan overtuigd dat het trefcen
trum, een aandachtscentrum voor joden
dom, christendom en islam in de Sinal
woestijn een positieve bijdrage kan bete
kenen voor de vrede in het Midden-Oos
ten. Als daar voortdurend mensen samen
komen uit de drie godsdiensten kan dat 
een positieve uitstraling hebben op het ge
voel van veiligheid in Israel. En vanuit Is
rael zou er meer begrip kunnen groeien 
voor de opvatting dat het gaat om een 
stukje van de wereld waar ook andere 
godsdiensten dan de joden zich zeer be
trokken voelen. En dan niet in de zin van 
territoriale claims, maar van een concept 
dat de scherpe kanten kan afhalen van de 
status van een stad als Jeruzalem. Die 
maakt dan wei staatkundig onderdeel van 
Israel uit, maar maakt als het ware van bin
nenuit zichtbaar dat zij ook een stad is voor 
andere godsdiensten. Wat ik hiermee wil 
zeggen is dat de grote problemen in de 
wereld niet aileen door politieke tappen 
kunnen worden opgelost. Er moeten meer 
vormen van dialoog in en tussen samenle
vingen zijn.' 

Theo Brinkel 
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Column 

J.G. KraaiJeveld-Wouters 

Vernieuwing 
binnenlands bestuur 

Er zijn interessante ontwikkelingen gaande 
op het terrein van het binnenlands bestuur. 
Hoewel de drie bestuurslagen niet ter dis
cussie staan (Rijk, provincie, gemeente) 
kan een principieel andere visie op bestu
ren tot ingrijpende wijzigingen leiden. 
CDA-staatssecretaris De Graaff-Nauta 
spreekt zelfs van een trendbreuk ten op
zichte van het verleden. Het komt vooral 
neer op het verleggen van verantwoorde
lijkheid naar degenen die deze verant
woordelijkheid als eerste zouden moeten 
dragen lagere overheden, maatschappe
lijk middenveld. Een CDA-visie bij uitstekl 
Binnenlandse Zaken, de rijksoverheid, wil 
niet meer dicteren, maar het initiatief uit 
handen geven aan de direct betrokkenen, 
gemeenten bijvoorbeeld of groepen van 
gemeenten. Samen met de direct betrok
kenen dan de problemen aanpakken en 
resultaatgericht maatwerk leveren. Tegelij
kertijd treden gemeenten op met nieuw 
elan, zelfbewuster ten opzichte van de 
rijksoverheden actief zoekend naar nieu
we, zakelijke vormen van samenwerking 
onderling. 

Ook zit er spanning in de Iucht, of op 
korte termijn een doorbraak wordt gefor
ceerd voor wat betreft decentralisatie en 
integratie Een doorbraak in het reeds ja
renlang slepende decentralisatieproces, 
waar nu toch eindelijk eens de grate slag 
geslagen moet worden. Bovendien een 
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noodzakelijke doorbraak betreffende reele 
beleidsintegratie; bundelen van krachten, 
dwars door beleidssectoren heen, om 
vraagstukken rechtaan te lijf te kunnen 
gaan. De moeizame start van het sociale 
vernieuwingsbeleid illustreert nog eens 
duidelijk de noodzaak. 

Een doorbraak forceren in de dijk van 
weerstand tegen decentralisatie en gelnte
greerd beleid heeft wei een vloedgolf tot 
gevolg die sectorschotten verbreekt, over
matige bureaucratie teniet doet en over 'de 
direct betrokkenen' heen spoelt. Daaraan 
kleven risico's. Deze tot een minimum be
perken, zonder tempoverlies, dat is de 
kunst; en ze aandurven. 

Ruimte bieden 
De rijksoverheid die het initiatief uit handen 
geeft aan direct betrokkenen, dat is een 
benadering die kansen moet krijgen. Bij
voorbeeld het initiatief geven aan gemeen
ten in stedelijke gebieden, de rijksoverheid 
die zich bij hun probleemoplossingen aan
sluit en ruimte biedt aan daarvoor noodza
kelijk geachte bestuurlijke constructies. Ri
sico ontstaat als de rijksoverheid zodanig 
volgend wordt, dat bijvoorbeeld belangen 
van aangrenzende gebieden te veel uit 
beeld geraken. In het algemeen zal gebie
denbeleid toch weer passend moeten zijn 
binnen macrobeleid als bijvoorbeeld de 
randstadontwikkeling in Europees kader. 
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Binnenlands bestuur betreft taken, be
voegdheden, toedeling van middelen en 
voorwaarden, begrenzingen. Deze volgor
de dient principieel aangehouden te wor
den. Eerst dienen de taken van de rijks
overheid inhoudelijk en politiek-bestuurlijk 
beoordeeld te worden op hun noodzaak en 
waarde. Pas daarna komt eventueel over
dragen aan andere overheden of maat
schappelijke organisaties aan de orde. Ri
sico is dat financiele perikelen van de rijks
overheid en bezuinigingstaakstelling het 
referentiekader vormen voor de besluitvor
ming ten aanzien van aanhouden, afsto
ten, verminderen, overdragen van taken. 
Een dergelijke benadering is wei beneden 
de politieke maat. 

Een krachtige decentralisatie-impuls 
wordt ontkracht, als teveel beleidssectoren 
een uitzonderingspositie wordt toege
staan. Risico ontstaat als een bepaald type 
voorzieningen, dat qua aard en schaal en 
doelmatig functioneren beter centraal kan 
worden gehandhaafd, toch krampachtig 
binnen het decentralisatiepakket wordt ge
houden. 

Functionele decentralisatie kan een 
goede keuze zijn voor bepaalde beleids
sectoren. Rijksbeleid kan bijvoorbeeld 
overgedragen worden aan een particuliere 
stichting, waarin de betreffende sectoren 
participeren. De stichting wordt dan ge-

280 

Column 

subsidieerd. Deze vorm van decentralisa
tie gaat een risico vormen als het gaat om 
voorzieningen die volledig afhankeliJk zijn 
van subsidie en zij zouden niet de finan
ciering van al het 'ambtelijk' werk wat zij 
overgedragen krijgen, daarbiJ gereali
seerd zien. 

Aan gemeenten rijkstaken overdragen. 
ook als daar risico's van open-eindregelin
gen in het decentralisatiepakket aanwezig 
zijn, moet kunnen; mits daar maar een voe
ding van het gemeentefonds aan ten 
grondslag ligt, die het dragen van dergelij
ke risico's mogelijk maakt. En dat geplaatst 
in de realiteit van de vele gemeenten die er 
financieel slecht voorstaan. 

Er valt veel te zeggen voor het bieden 
van ruimte aan nieuwe, noodzakelijk ge
achte bestuurlijke constructies binnen het 
stevige kader van de drie bestuurslagen. 
Risico dreigt als er te grote onduidelijkheid 
gaat ontstaan over de aard van diverse 
constructies en over wie precies verant
woordelijk is voor welke beslissingen. Een 
chaos van democratische instrumenten 
tast de democratie in wezen aan. Oat kan 
niet de bedoeling zijn. 
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Chr1sten-democratie 

Drs. B. Beumer 

De christen
democratie in Europa 

De EVP wit vo/kspart1j zijn. Dan moet de 
christen-democratie we/ in aile Ianden 
van de EEG aanwezig zijn. De beslissing 
over samengaan van conservatieven en 
christen-democraten is prima1r een par
tijzaak. Een duidelijk beginselprogram 
van de EVP is een eerste vereiste. 

Binnen heel Europa vinden politiek en eco
nomisch belangriJke veranderingsproces
sen plaats. In Centraal en Oost Europa 
vooral als gevolg van het democratise
ringsproces met introducering van de 
markt. De daarbiJ optredende pluriformiteit 
leidt onder meer tot het willen bevestigen 
van vooral etnisch bepaalde identiteiten. 
Het gevolg daarvan is een proces van ver
minderde integratie. In West Europa zien 
we JUist meer integratie. Niet in het minst 
onder de druk van de (wereld-)markt, de 
economische concurrentie van de Ver
enigde Staten en Japan. Die integratie is 
niet aileen economisch van aard, maar als 
gevolg daarvan ook bestuurlijk. De natio
nale autonomie neemt af. 

In beide delen van Europa zoekt men 
naar adequate bestuurlijke modellen. Voor 
Midden en Oost Europa bestaat het ge
vaar dat een geringere bestuurlijke inter
pretatie nadelige effecten heeft op de eco
nomische ontwikkeling. In West Europa on
derzoekt men via een tweetal conferenties 
van de bij de EEG aangesloten regerin-
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gen. gericht op het tot stand brengen van 
een Europese Politieke Unie en een Eco
nomisch Monetaire Unie, aangepaste be
stuurlijke kaders. Hoewel op dit moment 
nog moeilijk de uitkomsten zijn te overzien, 
staat wei vast, dat buitenlands en veilig
heidsbeleid in veel sterkere mate een ge
meenschappelijke zaak zal worden, dat de 
economische integratie verder zal voort
schrijden en de monetaire integratie tegen 
het einde van deze eeuw wellicht volledig 
zal zijn. 

In de maartzitting van het Europese Parle
ment riep Perez de Cuellar, de secretaris
generaal van de Verenigde Naties, de par
lementariers op te beseffen dat met de 
groeiende eenwording, de globale verant
woordelijkheid van Europa- naast die van 
met name de Verenigde Staten - toe
neemt politiek, economisch, sociaal. ln
middels is duidelijk, dat aileen al de veel 
grotere betrokkenheid bij de ontwikkeling 
van Midden en Oost Europa een enorme 
opgave inhoudt. 

In dit West Europa is de christen-demo
cratische stroming op een na de grootste. 
Zij zal dus in belangrijke mate bestuurlijke 
inrichting en beleid op een Europees ni
veau bepalen. Op Europees niveau zal 

Drs B Beumer (1934) is l1d van het Europese Parlement 
en voorzitter van de econom1sche parlementscomm1ssie 
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dan politiek en organisatorisch een veel 
sterkere partij aanwezig moeten zijn. 

Koers en samenstelling van die partij-fe
deratie worden in de komende jaren be
paald. Deal begonnen opbouw en bezin
ning dienen gerntensiveerd niet in het 
minst doordat de conservatieve fractie in 
het Europese Parlement het lidmaatschap 
van de fractie van de Europese Volkspartij 
heeft aangevraagd. Maar ook omdat bij
voorbeeld in Midden en Oost Europa de 
politieke partijvorming nog niet is uitgekris
talliseerd. 

Tijdens het EVP-Congres in Dublin zijn 
hoofdlijnen voor de institutionele en politie
ke ontwikkeling in Europa vastgelegd. 
Mede in dat Iicht moeten we de conserva
tieve aanvraag en de ontwikkelingen in 
Midden en Oost Europa bezien. 

lnternationalisering 
Het bijzondere van de samenwerking in de 
EEG is, dater vanaf het begin gestreefd is 
naar het benadrukken van het supra-natio
nale. Voor de christen-democraten bete
kende dat een duidelijke voorkeur voor 
groei naar een federaal Europees model. 
Het in 1985 genomen besluit een EEG-bin
nenmarkt te creeren heeft een nieuwe en 
onomkeerbare ontwikkeling ingeleid. De 
gevolgen zullen zijn: 
- een vergaande economische integratie 

en volledige monetaire integratie; 
- een in het spoor daarvan verdergaande 

Europese wetgeving op sociaal-, milieu-, 
en erg iegebied; 

- voortvloeiend uit de samenhang tussen 
economie en buitenlands beleid: (olie
Golf als duidelijk voorbeeld): een hech
ter gezamenlijk Europees buitenlands en 
veiligheidsbeleid; 

- meer geinstitutionaliseerde en perma
nente besluitvorming op Europees ni
veau. 

Oat alles noodzaakt tot vee I meer partij-po
litieke besluitvorming op Europees niveau. 

De Europese Volkspartij zal niet meer ai
leen fungeren als contact- en cobrdinatie
punt voor de nationale christen-democrati-
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sche partijen Er zullen hoofdlijnen voor 
een Europees beleid worden vastgesteld 
die nationaal niet voor kennisgeving kun
nen worden aangenomen: 
* De toenemende (vooral ook kader) be

sluitvorming op Europees niveau over de 
gehele breedte van de politiek zal veel 
sterker tot uitdrukking komen in de natio
nale verkiezingsprogramma's en uitein
delijke regeringsprogramma's. 

* Het politiek gezicht van de partijen zal 
minder aileen in de nationale hoofdste
den worden bepaald. Ook omdat het 
'Brussels' werkterrein van de ministers 
toeneemt en daarmee hun presentie en 
presentatie aldaar. 

* Zoals Europese besluitvorming regerin
gen al steeds meer bindt, zal voor deaf
zonderlijke partijen de betekenis toene
men van wat in hun Europese partij( -fe
deraties) wordt bereikt. Een groter deel 
van het werk van de partijbesturen zal 
aan die relatie worden gewijd. Met deaf
name van de autonomie van het nationa
le beleid neemt ook die van de nationale 
politieke partiJ af. 

* De Europese fractie (waarin de nationa
le delegatie) wint politiek aan gewicht, 
zeker bij bevoegdheidsuitbreiding van 
het Europese Parlement, en zal meer 
dan nu mede het beeld van de partij 
gaan bepalen. 

Europese partij-ontwikkelingen 
In het Europese Parlement vormen socia
listen en christen-democraten de grootste 
fracties. Ter linkerzijde zrjn vooral nog van 
belang de communisten en groenen, ter 
rechterzijde liberalen en conservatieven. 

Het is nuttig bij de partij-politieke ontwik
keling te beseffen, dat het Europese Parle
ment bezig is zijn bevoegdheden (wetge
vende, begrotings-, controlerende) te be
vechten op de Raad (in casu de gezamen
lijke nationale regeringen), waarvoor zo 
groot mogelijke consensus vereist is. Als 
gevolg daarvan is voor elke gewichtige be
slissing instemming van de beide grootste 
fracties ( socialisten en christen-democra-
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ten) nodig. Er is dan ook een regelmatig 
- voor wetgeving zelfs ge'lnstitutionali
seerd - overleg tussen beide fracties om 
overeenstemming te be rei ken. Er ·Is daarbij 
in de praktijk een situatie ontstaan dat so
cialisten vooroverleg voeren met commu
nisten en groenen en christen-democraten 
met liberalen en conservatieven. 

Zodra het Parlement zich echter als 
meer volwaardig parlement, een meer par
tij-politieke benadering kan veroorloven, 
zullen ook eigen politieke accenten sterker 
kunnen worden gezet: gewone meerder
heden zullen dan vaker beslissend zijn. De 
fracties zullen dan meer naar eigen aard 
kunnen opereren en het politiek scherper 
spelen. Oat is wei afhankelijk van de vraag, 
of de samenwerking tussen de lid-staten 
meer communautair dan wei intergouver
nementeel zal zijn. Bij een meer commu
nautaire benadering zal ook de besluitvor
ming in de Raad allicht iets meer partij-po
litiek gefundeerd zijn en minder eenzijdig 
nationaal. De Europese politieke partijpro
gramma's zouden daarbij aan betekenis 
winnen. Het is opvallend, dat de beslu.lt
vorming in de Raad nu nauwelijks langs 
politieke lijnen lijkt te verlopen. 

Er zijn ontwikkelingen die de krachtsver
houdingen in belangrijke mate kunnen 
be'lnvloeden. 
a het verzoek van de Engelse conservatie

ven opgenomen te worden in de chris
ten-democratische fractie; 

b een verschuiving in ltalie van communis
ten naar socialisten (zoals Mitterrand in 
Frankrijk bewerkstelligde); 

c uitbreiding van de EEG. De waarschijnlij
ke toetreding van Zweden, Oostenrijk en 
Noorwegen (Finland?) lijkt vanuit de hui
dige situatie vooral de socialistische 
fractie te zullen versterken. Met het ont
breken van een christen-democratische 
traditie in de Scand.lnavische Ianden 
geld! dat veel minder voor de Europese 
Volkspartij. (De uitbreiding met Ianden 
uit Midden en Oost Europa lijkt voorals
nog te ver af en de partij-politieke op-
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bouw te onduideliJk om die hier al in be
schouwing te nemen ) 

Omdat de socialisten in aile Ianden be
langrijke partijen hebben, en de christen
democraten nog geen gezamenlijke in
spanning hebben gedaan dat te bereiken, 
zal het krachtsverschil tussen socialisten 
en christen-democraten gelet op de pun
ten ben c zich tot 2 : 1 kunnen ontwikkelen 
(nu 3: 2). 

Toetreding van Zweden, 
Noorwegen en Oostenrijk 
tot de EEG zal vooral de 
socialistische fractie 
versterken 

Die kans lijkt groter te worden naarmate 
de socialisten hun non-ideologisch beleid 
voortzetten (ltaliaanse SP, nu ook Labour) 
Een Europese Volkspartij, die in een aantal 
Ianden niet vertegenwoordigd is, is daar
door nog maar ten dele Volkspartij. Haar 
vertegenwoordiging in het Europese poli
tieke centrum kan immers niet voor elke 
burger gelden. 

Oat legt de verplichting op om in elk land 
het functioneren van een christen-demo
cratische beweging te stimuleren, dan wei 
samenwerking te onderzoeken met een 
niet-christen-democratische bestaande 
partij waarmee men voldoende affiniteit 
heeft of denkt te kunnen ontwikkelen zodat 
uiteindelijke integratie dan wei min of meer 
blijvende coalitievorming mogelijk is. In het 
laatste geval moet echter niet van par
tijvorming op christen-democratische 
grondslag worden afgezien. 

283 



Conservatieven 
Het ligt voor de hand, dat de Engelse con
servatieven aansluiting willen zoeken bij 
een van de politieke hoofdstromingen. Nu 
opereren ze als nationale fractie op Euro
pees niveau te midden van internationale 
fracties. Aangezien er niet zoiets bestaat 
als een duidelijk ge"lnstitutionaliseerde 
conservatieve stroming op Europees ni
veau zijn er voor hen twee opties: liberalen 
en christen-democraten. Vooral om drie re
denen kiezen ze voor de christen-demo
craten: 
1 Een pragmatische: de christen-demo

cratische stroming is de op een na groot
ste in het Europese Parlement en een 
van de meest homogene bij haar optre
den. 

2 Een meer historische: al in de vorige 
eeuw stonden liberalen en Tories in het 
Verenigd Koninkrijk tegenover elkaar. 
De liberalen vertegenwoordigden meer 
de kapitalistische, de laisser-faire stro
ming. De Tories vormden meer de partij 
van de kleine burgerij, sterk traditioneel 
ingesteld. Zij zagen de samenleving als 
een organisch verband tegengesteld aan 
de atomistische visie van de (rechts-)li
beralen. Toen Labour de natuurlijke te
genvoeter werd, werden de conservatie
ven liberaler, zonder hun scepsis tegen
over economische machtsconcentratie 
op te geven. 

3 Een meer inhoudelijke: vooral het con
cept van de sociale markteconomie dat 
met zove.el mogelijke vermijding van diri
gisme andere dan ook economische as
pecten in een concept tot gelding wil 
brengen spreekt hen aan. 

lnteressant is dat de Tories, net als de anti
revolutionairen hier, hun wortels hebben in 
hun afkeer van de (gevolgen van) Franse 
Revolutie. Keerden de anti-revolutionairen 
zich tegen het ni-Oieu, ni-Maltre beginsel, 
de Tories keerden zich tegen de 'reign of 
terror' als begeleidende praktijk van (elke) 
revolutie. Zij kiezen daarom principieel 
voor niet-gewelddadige en geleidelijke 
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verandering voorzover die onvermijdelijk 
(1) lijkt' (De verbinding op het Europese 
vasteland van conservatief met zeer be
houdend tot reactionair, heeft de Engelse 
conservatieve fractie er toe gebracht een 
andere benaming te kiezen in het Europe
se Parlement: Europese Democraten). 

Waar komen uitgangspunten en politiek 
streven op neer? 
- Afkeer van ideologieen, dus ook van 

schriftelijk vastgelegde beginselpro
gramma's, en wantrouwen in blauwdruk
ken voor de toekomst. De Engelse politi
coloog Michael Oakeshott lichtte toe: 
'dat het je vooral verhindert om van jeer
varing te leren'.' Pragmatisme heeft dus 
geen negatieve klank. 

- Binding met de monarchie als symbool 
van continu·lteit: 'The principles of liberty, 
order, law and religion ought not to be 
entrusted to individual opinion, or to the 
caprice and passion of multitudes, but 
should be embodied in a form of perma
nence and power. We associate the mo
narchy with law, justice, the fountain of 
mercy and honour'3 

Lord Bethel, lid van het Europese Parle
ment, schrijft in een essay over de more
le aspecten van het Engelse conserva
tisme: 'Ofschoon religie op geen enkele 
wijze voorwaarde vormt voor het partij
lidmaatschap, accepteren wij over het 
algemeen de inspiratie en waarden van 
het christendom en de Bijbel' 4 

Voor wat betreft hun politieke streven en 
handelen zal ik slechts kortheidshalve 
hoofdlijnen aanduiden: 
- binnen het overheidsbestel: nadruk op 

het laagste niveau (de binding van een 

1 (Dublin-born) Edmund Burke. "Reflections on the Revo
lution in France· (le deuxreme mouvement). 

2. Ben Patterson in zijn essay: "What is conservatrsm·. 5, 
ook Samuel Bntton in zrjn wekelrtkse rubnek in "the FI
nancial Times· (21/3) 

3 Ben Patterson: rdem pag. 8 Benpmin Disraelr. ook rn 
ziJn boek "Sybrl or The Two Nations" Book V the souver
ergn 

4. Lord Bethell ·Moral aspects of conservatrsm" (moral at
trtude to institutions). 
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parlementarier aan zijn kiesdistrict is 
zeer belangrijk); 
eerder het midden- en kleinbedrijf dan 
de macht1ge multinational; 

- 'free enterprise' door concurrentie zal er 
geen dominantie zijn van een producent 
of werkgever (dus in beginsel negatieve 
houding ten opzichte van overheidsbe
drijven en monopolies); 

- spreiding van macht voor alles door 
spreiding van eigendom ('property
owning democracy); 

- pluriformiteit: houdt ontwikkelingsmoge
lijkheden voor velen in 'dus kunnen we 
niet star, behoudend zijn'; 

- gelijkheid (zeker voor de wet): geen 
'egalitarianisme'; 

- sociale zekerheid met grote nadruk op 
zelfhulp en tijdelijkheid; niet onvermeld 
mag blijven dat ook de conservatieven 
elementaire sociale wetgeving op hun 
naam hebben staan. Baldwin: 'The con
servative party has always refused to be 
dominated by economic laws, whether 
Marx or market'.'' 

Onze Engelse collega's in het Europese 
Parlement erkennen overigens dat vooral 
onder Thatcher een nogal rigide liberaal 
economisch beleid is gevoerd, waarbij de 
sociale invalshoek onvoldoende aan bod 
kwam. Hun verweer dat het vooral ging om 
een reactie op het explosieve overheidsuit
gavenbeleid van de jaren zeventig lijkt niet 
sterk, daar mevrouw Thatcher herhaalde 
malen haar geloof in een beleid met sterk 
liberale inslag tot uitdrukking heeft ge
bracht. Het was juist het regressieve ka
rakter van de Pol/tax waardoor die uitein
delijk niet aanvaardbaar bleek. Oat de con
servatieve Europarlementariers moeite 
hebben met een Europees Handvest van 
sociale grondrechten begrijp ik minder 
dan hun problemen met de aanvaarding 
van een sociaal actieprogramma van de 
Europese Commissie. Oat laatste verenig
de- na amendering van het Europese Par
lement- de meest genereuze sociale wet
gevingen van de onderscheiden lid-staten 
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zodat er een gecumuleerd, maximaal pak
ket ontstond, dat om die reden ook bekriti
seerd werd door de EVP-fractie. Partijvoor
zitter Patten (zeker geen Thatcheriaan) 
zegt over de grondrechten 'De mensen 
hebben al verschillende rechten die hun 
positie versterken zoals stimulering van ei
gendomsverwering, grotere mogelijkhe
den op diensten van de publieke sector en 
uitkering bij ziekte en werkloosheid. Waar
om dat nog eens uniform voor aile Europe
se burgers in een handvest vastleggen? 
Zal het per saldo niet contraproduktief wer
ken? Niettemin is voor ons deze discussie 
niet gesloten' c AI Iicht beinvloed door Brit
se praktijken met sterk aan Labour gebon
den vakbonden, die vaak geheel over de 
hoofden van de werknemers in de bedrij
ven opereerden, bestaat er huiver tegen
over medezeggenschap. Ook uit hun 
stemgedrag blijkt echter een toenemende 
erkenning van de christen-democratische 
benadering (ondernemingsraden, overleg
model). 

Procedure en procedurele afspraken 
Het is goed te beseffen dat er geen ver
zoek ligt van de Engelse conservatieve 
partij om toetreding tot de Europese Volks
partij. Het gaat om een verzoek van haar 
vertegenwoordigers in het Europese Parle
ment op grond van het fractiereglement 
(artikel 5b) als 'geestverwanten' te mogen 
worden beschouwd. Het betekent dat zij 
de 'fundamentele politieke standpunten' 
van de fractie moeten overnemen, maar 
dan ook aile fractierechten verwerven. Met 
nogal wat moeite had de CDA-delegatie 
eerder in het reglement doen opnemen, 
dat vooraf een advies van de Europese 
Volkspartij vereist was. 

Met de CDA-delegatie ben ik van me
ning dat het hier primair om een partijzaak 
gaat. 

De volgende ontwikkelingen zijn in elk 
geval onaanvaardbaar: 

5 Ben Patterson: 'What 1s conservatism· Stanley Baldwin 
(17) 

6 Chris Patten the Guardian 27/3 
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1 Oat men de Tories in de federatie van 
christen-democratische partijen zou op
nemen, met een door aile partijen te aan
vaarden politiek basisprogramma, maar 
zonder een gemeenschappelijk aan
vaard beginselprogramma. Oat zou kun
nen voortvloeien uit de al bestaande 
Europese Democratische Unie, waarin 
de CDU onder andere met de Engelse 
conservatieven samenwerkt en waarbij 
vooral het vrije marktbeginsel een rol 
speelt evenals een zekere anti-socialisti
sche gezindheid. Het is uiteraard niet 
toevallig, dat zowel in Duitsland alsook in 
het Verenigd Koninkrijk praktisch van 
een tweedeling sprake is. ltaliaanse, 
Franse en Benelux christen-democraten 
hebben deze ontwikkeling steeds afge
wezen. 
Een federatie van christen-democraten 
zal gebaseerd moeten zijn op een duide
lijk beginsel en daarmee samenhangend 
politiek programma. Het biedt daarmee, 
ook qua achtergrond, een zo helder mo
gelijk alternatief voor de kiezers, op zich 
al belangrijk in een democratisch bestel. 
Acceptatie van een dergelijk qua basis
u itgangspunt 'pI u riforme '-partijen-fede
ratie zou een tweedeling in de politiek 
praktisch onvermrjdelijk maken. 

2 Toch zou een in hoge mate vergelijkbare 
situatie zich voordoen, als de Tories lid 
zouden zijn van de Europese EVP-frac
tie. Zelfs al zouden ze onze 'fundamen
tele politieke standpunten' onderschrij
ven, dan blijven er nog grondige bezwa
ren: 
- de Europese fractie ondersteunt poli

tieke standpunten, zoals de wenselijk
heid van een Europese federatie- die 
door de Tory-partij ronduit worden af
gewezen, al probeert partijvoorzitter 
Patten dat af te zwakken; 

- de nationale partij zou met elkaar 
eventueel wezenlijk tegensprekende 
verkiezingsprogramma's (het EVP
programma, het nationale Tory-pro
gramma) kunnen (moeten) instem-
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men, althans gelet op de huidige 
standpuntbepalingen (voorbeeld: Mo
netaire Unie); 

- bij besluiten over politieke hoofdzaken 
zouden de uitgangspunten van de 
Europese Volkspartij (zoals principiele) 
voor een dee I van de fractie wei gelden 
en voor een deel nlet. Oat zou de bete
kenis die wij eraan hechten nogal rela
tiveren. Overigens zou het ook uit be
stuurlijk oogpunt minder gewenst zijn. 
Het probleem lijkt vooral, dat we ak
koord moeten gaan met een soort ver
zelfstandiging van de Europese con
servatieve fractie, waarbij de conser
vatieve partij-opvattingen er minder toe 
doen. Een situatie die overigens zeker 
niet overeenkomt met hun partij-politie
ke traditie. Zal men niet trachten bij een 
volgende fractie-samenstelling dit te 
corrigeren? 
Hier dient bij aangetekend dat - met 
toenemende instemming van de natio
nale partij - de Europese fractie van de 
Conservatieven veelal een zeer pro
Europees standpunt heeft ingenomen 
en dat ook met moed en verve in 'Lan
den' heeft verdedigd. Ook overigens 
hebben de conservatieve collega's re
gelmatig christen-democratische stand
punten ondersteund die in de Lager
huisfractie minder goed zouden val len. 
Misschien geld! dat nog het minst voor 
het landbouwbeleid. Oat alles neemt 
niet weg dat partij-opvattingen en (ook 
Europese-)fractieopvattingen niet al te 
zeer uiteen kunnen lopen, zelfs al kan 
in een evolutionair proces wat meer 
ruimte aanvaardbaar zijn. 

Oaarmee is de zaak niet afgedaan. Onze 
politieke overtuiging moet door vele Euro
pese burgers gesteund kunnen worden via 
partijvorming op basis van christen-demo
cratische uitgangspunten. De christen-de
mocratische Top besloot op 13 april 1991 
dat 'suivant sa vocation de force majoritai
re europeenne, if est fondamentalement 
dispose a accepter ces partis populaires 
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(social comparable et memes objectifs po
litiques) au sein de son organisation . ' 

seulement s'ils acceptent les princi
pes, les bases programmatiques ainsi que 
les statuts du PPE (EVP).' 

Het lijkt mij dat een zinnig overleg tussen 
de Eurofractie over nauwere samenwer
king, zelfs gericht op lidmaatschap, eerst 
kan beginnen als blijkt dat de Tory-partij in 
beginsel positief staat tegenover de 13 
april-verklaring. Het toejuichen van de 
fractiesamenwerking op zich lijkt een wat 
te weinig expliciete instemming. Volledig
heidshalve zij vermeld dat de conservatie
ve fractievoorzitter Prout heeft verklaard 
dat ziJn groep de verklaring aanvaardbaar 
vindt. 

Afgezien van een intentieverklaring van 
de Conservatieve Part1j is het standpunt 
van de CDA-delegatie, dat in het Iicht van 
de CD-verklaring van 13 april intensievere 
samenwerking met de conservatieve frac
tie mogelijk moet zijn, dat gezamenlijke 
werkgroepen politieke uitgangspunten en 
-opvattingen kunnen gaan onderzoeken, 
maar dat er sprake moet blijven van twee 
zelfstandig besluitende fracties. Het is dan 
ook zinvol dat er evaluatiemomenten zijn 
( 1992) en ( 1994) om te zien of de samen
werking een groeiende convergentie ople
vert, vooral ook op partijniveau. Mijn indruk 
is dat de leden van de conservatieve Euro
fractie er alles aan zullen doen om het 
overleg op fractieniveau te doen slagen. 
Oat er bij hen grote bereidheid is de rele
vantie van ons ultieme uitgangspunt voor 
een politieke organisat1e als zodan·lg af te 
wegen zien velen vooralsnog als te preten
tieus. Samenwerking in een fractie zien zij 
vooral als het middel om de Tory-partij po
sitief te kunnen be·1nvloeden; met samen
werking tussen twee fracties zal het moei
lijker zijn. 

Ook gelet op de veranderde instelling van 
de partij na Thatcher is er misschien meer 
reden voor enig optimisme. 
1 Zoals eerder opgemerkt zijn de Tories 

onder de indruk van het sociale-markt-
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concept dat een stimulerend, niet-diri
gistisch overheidsoptreden combineert 
met marktconformiteit om behalve eco
nomische doelstellingen simultaan so
ciale en ecologische tot gelding te bren
gen. Oat heeft uiteraard ook te maken 
met een groeiende belangstelling daar
voor van de Britse kiezer. 

2 Door de keuze voor de christen-demo
craten zouden de Tories hun partij-poli
tieke isolement opheffen en tegelijkertijd 
deel uitmaken van een van de hoofdstro
mingen. Verbondenheid met een brede
re politieke basis in een Europees Parle
ment met wezenl.ljk grotere bevoegdhe
den zou ook voor een Tory-regering van 
belang kunnen zijn. 

3 Er is affiniteit met de christelijke waarden 
waarvan de Europese Volkspartij uit
gaat, al leidde dat nooit tot politieke or
ganisatie op die grondslag. Wat dat be
treft kan men ook spreken van een an
dere politieke cultuur. Uiteraard mag niet 
worden verlangd dat men die van de ene 
op de andere dag terzijde schuift. 

Midden en Oost Europa 
Op het moment dat de Europese Volkspar
tij benadrukt dat in beginsel aile democra
tische staten in Europa deel moeten kun
nen uitmaken van de Europese Gemeen
schap, is ook haar partij-politieke rol in het 
geding. Het partij-politieke beeld in het 
Oosten is nog niet uitgekristalliseerd, het 
zicht op de bestaande, laat staan potentie
le christen-democratie is onklaar. We zul
len wervend moeten z·1jn, zonder inhal.lg te 
zijn. Onze hoofdaandacht zal vooral ge
richt zijn op ondersteuning van de demo
cratie, politiek en tegelijkertijd ook econo
misch. 

Het communistisch experiment in Cen
traal en Oost Europa is ontaard en mislukt. 
Juist daar is Verelendungopgetreden. Met 
name door de keuze van een bepaald type 
van economische orde, volledige centrale 
Ieiding, ontstond uiteindelijk een maat-

7 Conference de chefs du Gouvernement et de Partis du 
p p E. 
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schappelijke orde: de totalitaire staat. 
Over aile prioriteiten werd aan de top 

beslist. Voorkeuren van individuele consu
menten, zo essentieel voor de markt, kon
den slechts gelden binnen het raam van 
de collectieve beslissingen. Er bleef maar 
een preferentieschema over: dat van de 
centrale Ieiding. Daaraan werden aile pro
duktieve krachten ondergeschikt ge
maakt.8 Daardoor kon het systeem uitetn
delijk niet meer motiveren of inspireren, 
- recht, eigen verantwoordelijkheid, cul
tuur/religie werden 'eingeordnet- de eco
nomische ontwikkeling bleef steeds meer 
bij die van het Westen achter. Je zou kun
nen zeggen dat het systeem ten onder is 
gegaan door het onderdrukken van juist 
die waarden die welvaart en welzijn in 
West Europa bevorderen pluriformiteit, 
ruimte voor de individuele mens, het be
vorderen van (eigen) verantwoordelijk
heids- en rechtsgevoel. Waarden juist ge
baseerd op christendom en humanisme. 

In zijn boek 'Naar aile windstreken' be
schrijft Vaclav Havel de vervreemding die 
zich voordeed. 'Het systeem, de ideologie 
en het apparaat hebben de mensen - de 
heersers zowel als de overheersten - ont
eigend van hun geweten'. Toch waar
schuwt hij ook tegen het Westerse rationa
lisme. Tegen een dusdanig primaat van 
technologie en consumptie dat voor de 
moraal geen plaats meer is in de politiek. 0 

Duidelijk is, dat er voor een christen-de
moctatische partij in Midden en Oost Euro
pa reele aanknopingspunten zijn. 'De over
winning van het individu op de Staat' zoals 
Z. Brzezinsky de omkeer in Midden en 
Oost Europa typeert, gaat ook in onze rich
ling.'' Kenmerkend voor de christen-de
mocratie is de verbinding individu en 
mensbeeld. Een door het Evangelie ge't'n
spireerde kijk op menselijke waardigheid. 
Zeer bruikbaar in de politiek, los van be
paalde kerkelijke opvattingen en praktij
ken. Waar de christen-democratie in Mid
den en Oost Europa altijd sterk verbonden 
was met, en vaak ook in afhankelijkheids
relatie stond met de Kerk, zal de onafhan-
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kelijkheid, de zelfstandigheid van de chris
ten-democratie vooropgesteld moeten 
worden. 

Na de Tweede Wereldoorlog waren het 
vooral de christen-democraten die grens
overschrijdende samenwerking, zelfs inte
gratie bepleitten voor een economisch ge
ru·tneerd Europa. Zij wilden daardoor ook 
voorgoed nationalistische aspiraties inper
ken. Het Marshallplan speelde daarop ook 
in. Het is nuttig daaraan terug te denken in 
de situatie van nu. Economische ontwikke
ling heeft ook daar behoefte aan bestuurlij
ke samenwerking, scholing, aan een opel
kaar afgestemde infrastructuur. Een be
stuurlijke, nationalistische ontwikkeling die 
desintegreert zal niet aileen economisch 
nadelige effecten hebben maar als gevolg 
daarvan ook sociale. Oat zal uiteindelijk 
ook de democratie bedreigen. Daarmee 
zullen we ook in ons politiek beleid en in 
onze politieke contacten rekening moeten 
houden. Daarom zal ook onze financiele en 
economische steun, ons handelsbeleid 
aan nieuwe consensus moeten bijdragen. 

Consensus in het Oosten werd opge
legd, in het Westen is die gegroeid. De be
tekenis van het verschil is duidelijk gewor
den. Vanuit onze eigen ervaring kunnen we 
de betrekkingen tussen Oost en West po
sitief be'invloeden. 

Dublin: bijdrage aan een profiel 
Een Europese Volkspartij die met andere 
partijen over samenwerking spreekt. in aile 
democratieen van Europa vertegenwoor
digd wil zijn, in dat Europa een invloedrijke 
politieke rol wil spelen, moet zich een voor
stelling hebben gemaakt van gewenste 
bestuurlijke en politieke ontwikkelingen. 
Van haar drijfveren ook. Daarover ging het 
op het EVP-congres in Dublin 1990. Een 
politiek profiel verwijst naar uitgangspunt 

8 Dr. Jelle Zrtlstra' door G Puch111ger (gcbonden 219) 
·v111heid en rnaatschappelrtke orde' 

9 Vaclav Havel, Naar aile wrndstrekcn·. deel: po!Jtiek en 
geweten. 87 

10 Z. Brzezrnskr 'Strasbourg or SaraJevo'. European af
farrs (2/3-'91 ). 
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en een praktische vertaling. Beide zijn 
even belangrijk. 

Als uitgangspunt werd de menselijke 
waarde en waardigheid vooropgesteld als 
aangeduid in het Evangelie. Als eerste po
litieke vertaling komt men uit bij de demo
cratie die van elke macht verantwoording 
vergt. De christen-democratische kernbe
grippen als gerechtigheid, solidariteit, 
rentmeesterschap en gespreide verant
woordelijkheid beogen ideeel en politiek 
uitgangspunt te verbinden. Hun effect kan 
dan ook in zeer praktische termen worden 
vertaald. Met name vanuit het jodendom 
kennen we de relatie tussen gerechtigheid 
en vrede. Oat hield ook een opdracht in 
aan de overheid. Solidariteit als basis voor 
sociale wetgeving en hulp bij onderontwik
keling. Rentmeesterschap als begrenzing 
van menselijke cultuur tegenover natuur, 
buffer tegen wezenliJke kringloopverstorin
gen. Gespreide verantwoordelijkheid voor
al ook uit het bestuurlijk oogpunt een zinvol 
begrip, democratie ondersteunend, men
sen inschakelend, een beperkte maar be
tekentsvolle rol aan de overhetd latend. 
Soms in iets andere termen, toch ook de 
kern van 'Dublin' geen blauwdruk dus, 
geen gesloten wereldbeeld. Wei een aan
tal waarden als bakens en kompas. 

Voor de Europese ontwikkeling leidde dat 
tot de volgende accenten: 

lnstitutioneel uitgangspunt voor de Euro
pese Gemeenschap een gemeenschap
pelijke uitoefening van soevereiniteit voor 
noodzakelijk Europees beleid, gelijkbe
rechtiging van de lid-staten, respect voor 
hun identiteit. Het waarborgen van grond
rechten en vrijheden. Uitwerking van het 
institutionele uitgangspunt in de ontwikke
ling van een politieke unie op federatieve 
grondslag. En een Unie die 
- bestuurlijk aile beleidsterreinen omvat 

(unicite); 
- van supra-nationaliteit uitgaat voorzover 

verenigbaar met subsidiariteit; 
- naar spreiding van verantwoordelijkheid 

verwijst: 'Prinzip der Gewaltenteilung'. 
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De opnieuw bevestigde keuze voor een fe
deraal Europa duidt er op dat gestreefd 
wordt naar een evenwichtige ordening 
waarbij aile componenten in samenhang 
aan bod komen. Het is ook een keuze voor 
doelmatigheid ( eenheid van bestuur) en 
past het best in een democratisch bestel. 

Uit die keuze vloeit een versterking van 
de huidige besluitvormings- en hande
lingsbevoegdheid voort van de Europese 
Gemeenschap intern en extern. Uit de 
Duitse grondtekst: 'Heutzutage beschrankt 
sich keine wirklich wesentliche Frage aus
schlieslich auf einen nationalen Ramen'. 

In het document van Dublin wordt er te
recht op gewezen, dat de democratie in de 
Europese Gemeenschap gebaseerd is op 
tweeerlei vorm van volkssoevereiniteit: een 
Europese en een nationale. Bij verdere 
vormgeving van Europa dienen beide aan 
bod te komen. De nationale soevereiniteit 
via de nationale parlementen en regerin
gen, de Europese door het Europese Par
lement en de Raad. Hieruit vloeit logisch 
voort dat het Europese Parlement (met de 
meest directe legitimitett op Europees ni
veau) tenminste medewetgevingsbe
voegdheid met de Raad dient te verkrij
gen, alsmede mede-beslissingsrecht bij 
verdragswijziging. En evenzeer dat het 
een benoemingsbevoegdheid moet heb
ben ten aanzien van het uitvoerend or
gaan: de Europese Commissie. 

Terecht beperkt Dublin de rol van de 
Europese Raad tot het geven van politieke 
hoofdorientaties en impulsen. Geen presi
dentieel bestuur dus, geen zijstap ·In de in
tergouvernementele richting. 

We kunnen dus simpel zeggen dat Dublin 
voor een eigen Europese bestuurslaag 
kiest met geheel eigen en aanvullende ta
ken. Het is logisch dat in dat verband voor 
een Europese grondwet wordt gepleit. 
Waarin onder meer wordt vastgelegd: het 
beginsel van de subsidiariteit, naar zijn po
litieke en juridische garanties. De politieke 
garanties zouden kunnen worden gere
geld v·ta de ontwikkeling van de Minister
raad tot Senaat. De juridische door het om-
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zetten van het Europees Gerechtshof in 
een Constitutioneel Gerechtshof. En uiter
aard worden daartoe de grond- en vrij
heidsrechten van de Europese burger 
vastgelegd. 

Deze inrichtingsvoorstellen kunnen dui
delijk in verband gebracht worden met de 
belangrijkste christen-democratische uit
gangspunten: 
- Voor de bescherming van het individu, 

een duidelijke spreiding van verantwoor
delijkheden subsidiariteit tussen over
heid en burger en subsidiariteit tussen 
de verschillende overheden. 

- De nadruk op een democratisch functio
neren met respect voor het bereik van 
elks soevereiniteit, een bestuur, dat aile 
samenlevingsaspecten in hun samen
hang bestrijkt. 

- Een grondwet die een basis moet leg
gen voor een rechtvaardige en solidaire 
samenleving. 

Conclusie 
Het internationaliseringsproces, de Euro
pese integratie, betekent dat de Europese 
christen-democraten zoals georganiseerd 

De ervaringen met overleg 
tussen Conservatieve en 
EVP-fractie maken 
vergaande overeen
stemming waarschijnlijk 

in de Europese Volkspartij praktisch poli
tiek werkzaam zullen worden, op een wijze 
die vergelijkbaar is met de activiteit van de 
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nationale partijen. Als we menen dat poli
tiek handelen wenselijk en mogelijk is als 
functie van christelijk-politieke beginselen 
dan blijft de bestaansgrond reeel. De Euro
pese Volkspartij is slechts volkspartij als er 
in elk land op haar gestemd kan worden, 
en zij dus daar aanwezig is. Een zo ver
gaande politiek-organisatorische toenade
ring als het samenwerken in een fractie be
hoeft tenminste veel verdergaande partij
politieke basisovereenstemming dan nu 
kan worden geconstateerd. Het is tenmin
ste noodzakelijk dat de Tory-partiJ zich uit
spreekt over de integrate tekst van de EVP
top van 13 april. Samenwerking tussen de 
fracties kan in het Iicht van het voorgaande 
zinvol zijn. De ervaringen tot nu in het over
leg tussen de fracties (vooral in de fractie
commissies) maken vergaande politieke 
overeenstemming tussen deze Europese 
fracties denkbaar en waarschijnlijk. Bij het 
toenaderingsproces tussen Oost en West 
kan de christen-democratie naar haar aard 
een wezenlijke rol spelen. De nadruk op de 
veranderde verhouding tussen individu en 
staat sluit aan bij de betekenis die de chris
ten-democratie daaraan altijd heeft toege
kend en waarnaar haar kernbegrippen ver
wijzen. Praktisch gezien zullen de christen
democraten moeten benadrukken dat, hoe 
de bestuurlijke structuren en beperkingen 
zich daar ook ontwikkelen, grensover
schrijdende samenwerking essentieel is 
voor de economische en democratische 
opbouw. Ondersteunmg dient daarop in te 
spelen. 

Uitgaande van de christen-democrati
sche kernbegrippen lijkt de keuze voor een 
federaal Europa het meest voor de hand 
liggend en verantwoord om gerechtigheid 
te (doen) realiseren. 
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Gezondheidszorg 

Dr. D. Post 

Ongelijke kansen op 
gezondheid 'Gerechtigheid begint in 

het gelaat van de ander' 
Emmanuel Levinas 

Mensen met een lagere opleiding, min
der inkomen of een /agere status zijn 
minder gezond. Het schort aan een 
rechtvaardige verdeling van de midde
/en en dat is ethisch onaanvaardbaar. 
Oat s/uit de stichting van prive-klinieken 
uit, waar mensen met geld bepaa/de ge
zondheidszaken kunnen krijgen die an
deren moeten ontberen. 

In zijn toespraak op het symposium over 
sociaal-economische gezondheidsver
schillen, die op 1 februari in Rotterdam 
werd gehouden, stelde staatssecretaris Si
mons dat Nederland erg gezond is, maar 
veel klaagt.' Gelet op allerlei gezondheids
indicatoren zoals morbiditeit, mortaliteit, 
zuigelingensterfte, levensverwachting en 
ervaren gezondheid, is ons land inder
daad in de Westerse wereld een van de 
gezondste. Als we echter kijken naar de 
medische consumptie en naar het grote 
aantal mensen dat wegens ziekte het werk 
niet meer kan uitoefenen dan lijkt het erop 
dat we ons land moeten vergelijken met 
een ontwikkelingsland, waar de gezond
heidszorg nog in de kinderschoenen staat. 
Er is dus een discrepantie tussen de ob
jectieve en meetbare factoren, die een af
spiegeling zijn van de gezondheidstoe
stand en de maatschappelijke uitingen van 
gezondheid, zoals we die aantreffen in 
klaaggedrag en ziekteverzuim. Dit verschil 
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zou wei eens te maken kunnen hebben 
met het feit, dat we bij het bepalen van de 
gezondheidstoestand van ons land spre
ken over een gemiddelde. We kijken nog te 
weinig naar de uitersten. Staatssecretaris 
Simons wijst in zijn toespraak op het feit, 
dat er in de afgelopen drie jaar een grote 
aandacht is ontstaan voor de verschillen in 
gezondheid die te maken hebben met so
ciaal-economische verschillen in onze 
maatschappij. Over de omvang en de aard 
van deze verschillen is een groot onder
zoeksprogramma opgezet en de eerste re
sultaten wijzen er al op dat er geen twijfel 
meer hoeft te bestaan over het bestaan 
van deze verschillen. 

Mensen met een lagere opleiding, min
der inkomen of een lagere status zijn min
der gezond. Het is nog niet direct duidelijk 
wat hiervan de oorzaak precies is. In de 
studies die volgen zal hierover meer dui
delijkheid worden verschaft. 

De vaststelling dat er gezondheidsver
schillen zijn die berusten op verschil in so
ciaal-economische status is overigens niet 
van de laatste tijd. Het is een sociaal-ge-

Dr D. Post ( 1939) IS soc1aal-geneeskund1ge en werkzaam 
als adviserend geneeskundige b1j het z1ekenfonds Het 
Groene Land te Zwolle, tevens IS h1j l1d van de fractiebe
geleidlngsgroep Volksgezondheid 
1 Simons, H .. Evenw1chtige verdel1ng van effecten ge

zondheldsbeleid over bevolking nodig, Staatscourant 
24, biz. 5, 4 februar1 1991 
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neeskundig axioma dat armoede gepaard 
gaat met een slechtere gezondheid. 

In de vorige eeuw zijn er meerdere so
ciaal-geneeskundigen geweest die hierop 
hebben gewezen. Zo heeft de Amsterdam
se arts Samuel Sarphati in het midden van 
de vorige eeuw heel duidelijk gewezen op 
het verbeteren van de gezondheidstoe
stand door het verminderen van de armoe
de.' In opdracht van Thorbecke reisde hij 
naar de wereldtentoonstellingen in Londen 
en Parijs om te zien hoe het volk kon wor
den aangezet tot het verkrijgen van een 
hogere welvaart. De Jan-Salie-geest moest 
worden vervangen door een grotere activi
teit. Het Pale is voor Volksvlijt in Amsterdam 
was het resultaat van de reizen van Sar
phati: een tentoonstellingsruimte waarin de 
produkten van een grotere activiteit van 
het volk konden worden tentoongesteld. 

AI deze activiteiten waren gericht op het 
verminderen van de armoede en daarmee 
het verbeteren van de volksgezondheid. 
Ook de bekende sociaal-geneeskundige 
Coronel werkte op dit terrein. 

De sociale revolutie, die aan het eind 
van de vorige eeuw optrad, had ook te ma
ken met de bestrijding van de armoede en 
daarmee van de verbetering van de ge
zondheidstoestand van de bevolking. Het 
verbeteren van arbeidsomstandigheden, 
het verschaffen van uitkeringen bij ar
beidsongeschiktheid, het verbieden van 
kinderarbeid en het ontstaan van collectie
ve ziektekostenverzekeringen in de vorm 
van ziekenfondsen waren gericht op het 
bestrijden van de armoede en daarmee 
het bestrijden van ziekten. In zijn indruk
wekkende analyse van de ontwikkelingen 
ten aanzien van de groeiende collectieve 
ontwikkelingen in de laatste twee eeuwen 
geeft Abram de Swaan een verklaring voor 
het ontstaan van de sociale verzekerin
gen.1 Hij beantwoordt de vraag waarom en 
hoe de mensen ertoe kwamen om collec
tieve, nationale en bindende regelingen te 
treffen ter bestrijding van tekorten en te
genslagen die hen toch afzonderlijk troffen 
en die individuele remedies leken te verei-
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sen. In zijn boek toont hij aan, dat het bij 
het ontstaan van de collectieve maatrege
len steeds is gegaan om het opheffen van 
armoede en het daarmee verbeteren van 
de gezondheidstoestand van de bevol
king. Het onderwijs was hierop gericht en 
ook het ontstaan van arbeidsbewegingen. 
De hele collectieve verzekeringen gingen 
ten diepste om het verbeteren van de ge
zondheidstoestand van de bevolking. 

In de tijd na de Tweede Wereldoorlog heb
ben meerdere onderzoekers gewezen op 
de relatie tussen ziekte en armoede. In zijn 
boek dat als titel droeg 'De mensen heb
ben geen Ieven' schrijft de Amsterdamse 
psychiater Weyel dat welvaart en gezond
heid welzijn en geluk geven en dat armoe
de leidt tot ongeluk doordat er meer ziek
ten voorkomen." Armoede en hard werken 
zou volgens de strenge calvinisten de 
mens flinker maken, maar dat wordt door 
Weyel met veel voorbeelden uit ziJn praktijk 
volledig ontzenuwd. HiJ is echter wei real is
tisch en stelt dat welvaart niet noodzakelijk 
voor geluk zorgt. In onze huidige maat
schappij ervaren we dat heel duidelijk. Er 
is momenteel een grote welvaart en loch 
klagen mensen erg veel, lijken ze niet ge
lukkig. De Amsterdamse sociaal-genees
kundige Ouerido toonde in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog aan, dat bij mensen 
met een lage opleiding meer ziekte voor
kwam en dat deze mensen ook Ianger ziek 
waren.' De omstandigheden waarin men
sen verkeren zijn van groot belang voor 
hun gezondheid, zo lieten zowel Weyel als 
Ouerido zien. 

Gezondheidsverschillen komen dus niet 
aileen tegenwoordig voor, maar zijn reeds 
heel lang bekend. Armoede, gekoppeld 

2 Post. D, Doctor Samuel Sarphatr. Med Contact 35 
1292 1980 

3 Swaan, A de. Zorg en de staat WelzrJn, onderwrJS en 
gezondheidszorg rn Europa en de Verenrgde Staten in 
de nreuwe trJd. Urtg Bert Bakker 1989 

4. WerJel, JA, De mensen hebben geen Ieven. De erven 
Bohn NV, Haarlem, 1971 

5 Oue11do. A., Tne efficrency of medrcal care. Lerden. 
1963 
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aan een lagere opleiding en een lager in
komen, blijkt al meer dan een eeuw be
kend te zijn als oorzaak van de gezond
heidsverschillen. Systematisch onderzoek 
naar deze fenomenen is pas in de laatste 
Jaren gestart en het lijkt erop dat met de re
sultaten in het beleid ten aanzien van de 
volksgezondheid rekening zal worden ge
houden. Simons spreekt in zijn eerder ge
noemde toespraak over een gezamenlijke 
aanpak van het probleem van de sociaal
economische gezondheidsverschillen 
door een goed facetbeleid, door preventie 
en door middel van een uitgebreide ge
zondheidsvoorlichting (GVO). We komen 
hierop in een volgende paragraaf terug. 

Sociaal-economische verschillen 
Zoals reeds vermeld was het Querida die 
al in de jaren vijftig opmerkte dat lager op
geleiden meer ziek waren en dat ook de 
genezing langzamer verliep. Er is weinig 
aandacht geschonken aan deze onder
zoekingen en ten aanzien van het beleid in 
de volksgezondheid is er geen rekening 
mee gehouden. 

In recente onderzoekingen worden de 
bevindingen van Querida bevestigd. Ooij
endijk c.s. tonen aan dat mensen met een 
lagere sociaal-econom1sche status (SES) 
vaker ziek zijn en ook eerder stervenc Toch 
lijken ze een lagere medische consumptie 
te hebben. Het opvallende was dat van de 
sociaal-economische statusvariabelen de 
opleiding het meest van belang was en 
niet het lagere inkomen of het beroepsaan
zien. Personen met een lagere SES zijn on
gezonder en maken meer gebruik van cu
ratieve voorzieningen zoals huisarts, spe
cialist en medicijnen. Hoger opgeleiden 
maken meer gebruik van de specialist, de 
tandarts, de fysiotherapeut, de alternatieve 
geneeskunde en de zelfmedicatie. 

Heel opvallend is wei de hogere sterfte
cijfers in de sociaal-economisch zwakkere 
groepen. Uit de buurtonderzoeken in Am
sterdam en in Rotterdam is dit gebleken 7

" 

De sterfte in Amsterdam-Centrum en -Oost 
is tweemaal zo hoog als in de rijke Apollo-
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buurt. In Rotterdam was dit hetzelfde. In 
Arnhem bleek de zuigelingensterfte in sa
neringswijken driemaal zo hoog te zijn als 
het gemiddelde in de stad. 

Overigens bleek dit ook al uit buiten
landse onderzoekingen. Het Black Report 
uit Engeland laat zien dat de sterfte onder 
ongeschoolde arbeiders 1.8 maal zo hoog 
is als onder academici en bij de zuigelin
gensterfte is er een verschil van zelfs 
driemaal." Fox c.s. geven een overzicht 
van de grote geografische verschillen in 
Europa voor wat betreft de verschillen in 
gezondheidstoestand. ·c 

Heel aardig is ook het onderzoek van 
Kunst en Mackenbach over de verschillen 
in sterfte aan hart- en vaatziekte. 11 Enkele 
decennia geleden gold nog dat hartziekte 
een managersaandoening was en dat het 
vooral degenen waren die eerder het 
slachtoffer van dit lijden waren. Thans zien 
we een duidelijke verandering in de zin dat 
het een volksziekte geworden is en dat 
vooral lager opgeleiden ten prooi vallen 
aan deze aandoening. Het blijkt namelijk 
dat de risicofactoren voor het ontstaan van 
de ziekten juist bij hoger opgeleiden sterk 
zijn verminderd het roken is fors afgeno
men, de hoge bloeddruk wordt bij beter 
opgeleiden adequater behandeld en ge
controleerd en ook het serumcholesterol 
en de vetzucht zijn in de hogere sociaal
economische groepen beter bestreden 
dan in de lagere milieus. 

6 OOIJendljk. W T M , E.J G van den Brekel. Stomped is
sei ea .. Soc1aal-economische status. gezondhe1d en 
med1sche consumpt1e Secunda1re analyse van de 
CBS Gezondheidsenquete 1983-1988 Rapport NIPG
TNO Le1den, 1991 

7. Lau-IJzerman, A J DF Habbema. P J van der Maas 
e.a . Vergelijkend buurtonderzoek Amsterdam. GG en 
GD Amsterdam. 1980 

8 Oers. JAM van. J.H.M. Teeuwen, Sterfte en sociaal
economische status in Rotterdam GGD-Rotterdam, 
1991 

9. Townsend, T. & N. Davidson, The Black Report Ine
qualities 1n health Penguin Londen, 1982. 

10. Fox, A.J.. Socio-economic differences 1n mortality and 
morbidity. Scand. J. Soc. Med 18 1,1990 

11 Kunst, A E. & J P Mackenbach, lschem1sche hart
Ziekte: van managers- tot volksz1ekte. Een overz1cht 
van de bevind1ngen u1t de internationale l1teratuur 
lnst Maatsch Gezondheidszorg, Erasmus Un1vers1-
teit Rotterdam, 1990 
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Wanneer we naar de invloed van de so
ciaal-economische status op de arbeids
ongeschiktheid kijken blijkt uit het onder
zoek van Bloemhoff dat, gecorrigeerd voor 
leeftijd en werksituatie, de kans op ar
beidsongeschiktheid bij de lagere oplei
dingsgroepen het grootst te zijn. i? Het rela
tieve risico voor mensen met een lagere 
schoolopleiding is tweemaal zo hoog als 
dat voor mensen met een HBO- of univer
sitaire opleiding. 

Van groot belang zijn ook de uitkomsten 
van een zeer recent onderzoek onder huis
artsen. Uit deze nationale studie naar 
ziekten en verrichtingen in de huisarts
praktijk, een onderzoek bij 161 huisartsen 
met een populatie van 335.000 patienten, 
blijkt dat de laagste sociaal-economtsche 
klassen de huisarts twee keer zo vaak voor 
ernstige chronische aandoeningen en voor 
psychische problemen bezoekt als de 

De hoogste klassen maken 
effectiever gebruik van de 
huisarts en krijgen meer 
aandacht 

hoogste klasse.' Op het platteland komt 
de laagste sociale klasse frequenter op het 
spreekuur dan in de grote stad. Opvallend 
is het feit dat aan patienten in de hogere 
sociale klassen door de huisarts meer aan
dacht wordt besteed. Niet aileen worden 
deze patienten meer en vaker lichamelijk 
onderzocht en vinden er meer laborato
riumtests plaats, maar ook de preventieve 
activiteiten worden meer bij de hogere 
klassen uitgevoerd. Er komen meer check-
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ups voor, er vindt vaker bloeddrukcontrole 
plaats, meer uitstrijkjes worden gedaan en 
ook voorlichting, vaccinaties en screening 
wordt in de hogere klasse verricht. De 
laagste klassen krijgen vaker een recept 
en worden ook vaker naar de specialist 
verwezen. Het lijkt er dus op dat de hoog
ste klassen een effectiever gebruik maken 
van de huisarts en dat er ook meer aan
dacht aan hen wordt besteed. 

Samengevat blijken er dus grote ver
schillen te zijn in gezondheidstoestand die 
te maken hebben met verschillen in so
ciaal-economische status. Mackenbach 
analyseerde de meeste Nederlandse on
derzoekingen op dit terrein en vond dat 
een lage SES gerelateerd is aan een hoge
re frequentie van en een brede spreiding 
ten aanzien van gezondheidsproblemen 
op het gebied van het geboortegewicht, 
de lengte van volwassenen, de prevalentie 
van klachten, ziekten en handicaps, de in
cidentie van werkverzuim, de ervaren ge
zondheid en de mortaliteit.'" Telkens komt 
naar voren dat hogere mortaliteitsciJfers 
gevonden worden bij de lagere sociale 
klassen. Echter ook de risicofactoren die 
tot een hogere sterfte leiden komen meer 
in lagere klassen voor. Het gaat hier dan 
om roken, ongunstige voedingsgewoon
ten, vetzucht, psychosociale status, on
gunstige milieufactoren of ongunstig fysiek 
werk en gebrek aan sociaal support. Ook 
wordt er in de lagere groepen van de be
volking minder adequaat gebruik gemaakt 
van de gezondheidszorgvoorzieningen. 

12 Bloemhoff. A.. De mvloed van soc1aal-economische 
status op arbeidsongesch1khe1d T S.G. Middenka
tern 1/91. biz. 5 

13 Foets, M. & J. van der Velden. Een nat1onale stud1e 
naar z1ekten en vemchtingen 1n de hu1sartspraktijk 
NIVEL, Utrecht 1990 

14 Velden. J. van der. Soc1aal-economische gezond
heidsverschillen en de Nederlandse hu1sartsprakt1jk 
T S G. M1ddenkatern 1/91. biz. 12 

15 Mackenbach, J P Soc1o-econom1c health differen
ces in the Netherlands a rev1ew of recent empir1cal 
fmd1ngs Sympos1um Soc!aal-econom1sche gezond
heldsverschillen. Erasmus Univers1teit Rotterdam, 
1991 
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Politieke belangstelling 
Het feit dat Staatssecretaris Simons de 
conferentie over sociaal-economische ge
zondheidsverschillen met een toespraak 
opende en het feit dat er vanuit de over
heid een groot onderzoeksprogramma is 
gestart op dit terrein, duidt er op dat er in 
de politiek een grotere belangstelling is 
gekomen voor de effecten van een lagere 
sociale status op de gezondheid van de 
burger. 

In 1977 sprak de WHO (Engelse afkor
ting van Wereldgezondheidsorganisatie, 
red.) uit dat de belangrijkste maatschap
pelijke doelstelling van de lidstaten zou 
moeten zijn dat ze ervoor zorgen dat aile 
burgers van de we reid tegen het jaar 2000 
een gezondheidspeil hebben bereikt dat 
hen in staat stelt een sociaal en econo
misch produktief Ieven te leiden. Er werden 
toen 38 gezondheidsdoelen geformuleerd. 
In de Nota 2000 word! dit verder voor ons 
land uitgewerkt. ., 

In deze nota word! onder gezondheid 
verstaan dat er een evenwichtssituatie is 
die word! bepaald door de omstandighe
den waarin mensen verkeren en het ver
mogen dat ze bezitten zelf of met behulp 
van anderen zich te verweren tegen ver
storingen. Het gaat hier dus sterk om dele
vensomstandigheden die van belang zijn 
om gezondheid te handhaven en ook om 
het weerbaar maken tegen verstorende in
vloeden. 

De politieke belangstelling gaat meer uit 
naar de verbetering van de gezondheid 
dan het verbeteren van het gezondheids
zorgstelsel. Van gezondheidszorgbeleid 
zien we hier een ombuiging naar gezond
heidsbeleid Het facetbeleid zoals verbe
tering van huisvesting, het verbeteren van 
sanitaire omstandigheden en een goede 
voorlichting ten aanzien van voeding zal in
vloed hebben op de staat van de volksge
zondheid. De WHO stelde zich ook ten 
doel om de verschillen in gezondheid tus
sen de Ianden en ook tussen groepen bin
nen de Ianden met tenminste 25% terug te 
dringen door verbetering van het niveau bij 
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de minder bevoorrechte groepen en ian
den." 

Hiernaast zien we ook een ideologische 
belangstelling. Verschillen in sociaal-eco
nomische omstandigheden mogen niet lei
den tot een verschil in gezondheid. Het is 
moreel niet aanvaardbaar om niet te wer
ken aan een verbetering van de laagste 
sociale status om zodoende de gezond
heid te verbeteren. Schaapveld c.s. noe
men als teken van een verhoogde politieke 
belangstelling ook de Wet op de Collectie
ve Preventie waarin GGD's wordt opgedra
gen de gezondheidstoestand van hun re
gio in kaart te brengen. '8 Overigens sluit dit 
aardig aan bij het Healthy Cities project 
van de WHO, waarbij in sommige Europe
se steden een programma is ontwikkeld 
om de gezondheidstoestand in beeld te 
brengen en hieruit consequenties te trek
ken voor het beleid. Oat er niets nieuws on
der de zon is laat de geschiedenis zien. 
lmmers, in de laatste decennia van de vo
rige eeuw werd er in Nederland een pro
ject gestart om te komen tot een genees
kundige plaatsbeschrijving van een groot 
aantal steden. Het is bijzonder boeiend om 
de bewaard gebleven plaatsbeschrijvin
gen te lezen en om tot de conclusie te ko
men dat wij met dezelfde zaken bezig zijn 
als men ook al op het eind van de vorige 
eeuw vanuit de politiek entameerde. 

Christen-democratische 
uitgangspunten 
Hoe zal het CDA moeten reageren op de 
sociaal-economische gezondheidsver
schillen? Wat zal het beleid ten aanzien 
van dit probleem in de toekomst moeten 
zijn? 

Alvorens deze vragen te bespreken die
nen we eerst de uitgangspunten van het 
CDA-beleid inzake de gezondheidszorg te 

16. Nota 2000 rn het kort. Gezondheid als urtgangspunt 
Staatsuitgeverq. Den Haag, 1986 

17. World Health Organrzatron Targets for health for all 
Copenhagen Reg ronal Office for Europe, 1985 

18 Schaapveld, K., W. Davrdse & H P A. van de Water, 
Wat doen we met de verschillen rn gezondherd? Me
drsch Contact 46 97. 1991 
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beschrijven. Het rapport 'Zorgvernieuwing 
door structuurverandering' geeft hiervoor 
nog steeds actuele informatie.' 9 Het CDA 
heeft in zijn Program van Uitgangspunten 
vier kernbegrippen die voor de inrichting 
van de maatschappij bepalend zijn. Het 
gaat hier om gerechtigheid, gespreide ver
antwoordelijkheid, rentmeesterschap en 
solidariteit. 

Voor de gezondheidszorg betekent soli
dariteit dat in principe de sterkste schou
ders de zwaarste lasten zullen dienen te 
dragen. Oat houdt in dat gezonden voor 
zieken zullen moeten betalen, rijken voor 
armen en JOngeren voor ouderen. Gezond
heidszorg dient voor een ieder in gelijke 
mate ter beschikking te staan en er mag 
geen sprake zijn van bevoordeling van de
genen die meer kunnen betalen. Gerech
tigheid hangt hier in grote mate mee sa
men. We stellen hierbij, dat in de gezond
heidszorg een rechtvaardige verdeling 
van middelen moet geschieden rijken mo
gen niet eerder in aanmerking komen voor 
een voorziening dan armen. 

Bij het rentmeesterschap wordt in de ge
zondheidszorg gedacht aan een verant
woordelijke besteding van de middelen. 
De burger dient te beseffen dat we met 
een dure voorziening hebben te doen en 
zal hier zo spaarzaam mogelijk mee om 
moeten gaan. Ook de hulpverleners zullen 
op een verantwoorde wijze de zorg moeten 
verlenen niet te veel in de zin van een zo
geheten 'over-servicing' en ook niet te wei
nig. 

De gespreide verantwoordelijkheid 
houdt in dater niet uitsluitend een centrale 
regulering zal dienen plaats te vinden, 
maar dat de verschillende medespelers in 
de gezondheidszorg, de patienten, de 
hulpverleners, de instellingen, de ziekte
kostenverzekeraars en de overheid met 
een eigen verantwoordelijkheid zorgen 
voor het goed functioneren van de zorg
verlening. We werken in het onderstaande 
deze begrippen verder uit. 

Wanneer we naar de gezondheidszorg kij-
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ken staan we telkens voor het probleem 
dater dient te worden verdeeld. Het blijkt 
dat er een schaarste is de middelen zijn 
niet voldoende om aan aile vragen te kun
nen beantwoorden. Bovendien worden, 
zoals weal zagen, de beschikbare midde
len niet evenredig verdeeld over de ver
schillende sociale klassen. Het schort dus 
aan een rechtvaardige verdeling en bij het 
schaarsteprobleem zou die rechtvaardige 
verdeling nog wei eens meer onder druk 
kunnen komen te staan. 

Voor de christelijke benadering van 
deze problemen zijn rechtvaardigheid en 
solidariteit de basisbeginselen. Ethisch is 
het onaanvaardbaar om niet op een recht
vaardige manier te gaan verdelen. 

Vanuit de gedachte van solidariteit is het 
begrip zorgzame samenleving ontstaan. 
Hiermee hangt samen dat we kiezen voor 
een gespreide verantwoordelijkheid. De 
overheid dient niet de zaak aileen te rege
len, maar ze zal verantwoordelijkheid moe
ten overlaten aan het maatschappelijk 
middenveld en aan de burger zelf. Artikel 
44 van het partijprogram zegt dat de zorg 
voor gezondheid allereest een zaak van 
persoonlijke verantwoordelijkheid is. Recht 
op gezondheidszorg houdt de verkrijg
baarheid in van voor ieder betaalbare en 
bereikbare hulp die hij of zij nodig heeft. 

Het belangrijkste element voor een goe
de verdeling van de beschikbare middelen 
voor de gezondheidszorg blijft de solidari
teit. Helaas is het in onze maatschappij zo 
dat in een groot aantal gevallen de solida
riteit georganiseerd en opgelegd moet 
worden. De individualisering van onze sa
menleving verdraagt nauwelijks meer een 
spontane solidariteit. 

Pijnenburg stelt heel terecht vast dat we 
met deze opgelegde solidariteit vervreem
den van de zwaksten in de samenleving. 

19 Zorgvernieuwing door Structuurverander1ng Weten
schappei1Jk lnst1tuut voor het CDA, Van Loghum Sla
terus. Deventer. 1987 

20. P11nenburg. MAM Verdelen van Gezondhe1dszorg. 
Een bezinning vanu1t chr1stei1Jk perspect1ef Werk
groep Kerk en Gezondhe1d Katholieke Raad voor 
Kerk en Samenlev1ng. 1990. 
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We hoeven immers niet meer persoonlijk 
naar hen om te zien. Eigenlijk zitten ze ver
scholen achter het 'schild voor de zwak
ken'. Hij noemt een aantal aspecten van de 
solidariteit die van belang zijn voor ons on
derwerp. Zo geeft hij aan dat solidariteit 
vaak ontstaat vanuit welbegrepen eigen
belang. Men draagt, zoals in de ziektekos
tenverzekering, gezamenlijk de risico's. De 
humanitaire solidariteit is de partijdigheid 
ten gunste van de zwaksten en kan de ge
volgen van de 'natuurlijke loterij' verzwak
ken. BiJ de humanitaire solidariteit is de 
waardigheid van de mens het basisbegin
sel. Voor de christen-democratie geld! dat 
de mens als kroon van de schepping een 
grote waarde heeft en dat daardoor ieder
een hetzelfde recht heeft op gezondheids
zorg. De mens is bovendien nooit aileen 
mens, maar word! pas werkelijk mens als 
hij in relatie staat tot zijn medemens. Een 
mens zonder medemens is geen echt 
mens. Op grond van deze overtuiging wil 
de christenheid de caritas in praktijk ge
bracht zien. Naast deze caritas is er ook de 
eigen inbreng. Oat houdt in dat de mens 
verantwoordelijk is voor zijn eigen gezond
heid, dat hij niet met de schepping mag 
doen en Iaten wat hij zelf wil, maar dat er 
met een grote mate van verantwoordelijk
heid mee moet worden omgegaan. De 
mens is rentmeester over de schepping. 

De rechtvaardigheid en de solidariteit zijn 
rechtstreeks afgeleid van uitspraken die 
Jezus in het Evangelie heeft gedaan 'Alles 
wat gij aan de geringste der mijnen hebt 
gedaan, hebt gij aan Mij gedaan'. Wanneer 
we naar de verde ling van de gezondheids
zorg kijken zal binnen de COA-traditie gel
den dater sprake moe\ zijn van gelijkheid. 
Oeze gelijkheid houdt niet in dat iedereen 
hetzelfde moet hebben. In deze wereld 
zullen er altijd verschillen aanwezig zijn 
Oeze verschillen treden op omdat mensen 
voor verschillende zaken zelf een keuze 
maken. Als mensen ervoor kiezen om niet 
gezond te Ieven zal een slechtere gezond
heidstoestand het gevolg zijn. Als mensen 
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niet willen ophouden met roken zal het ge
volg kunnen zijn dat men eerder overlijdt. 

Bij gerechtigheid gaat het veel meer op 
gelijke kansen die mensen moeten heb
ben. Het mag niet zo zijn dat er aan de 
kansarmen iets wordt onthouden. De chris
ten-democratische visie zal erop gericht 
zijn om te bevorderen dat kansarmen gelij
ke kansen zullen krijgen. Onlangs gal de 
ethicus Van Hoogstraten in een lezing voor 
de Thomas More Academie forse kritiek op 
het christelijk-sociaal denken?' Hij meent 
dat het christelijk-sociaal denken is opge
gaan in het liberale denken. 

Men wil aan de ene kant een verant
woordelijke samenleving, maar aan de an
dere kant ook de commerciele maatschap
pij waarin ieder voor zichzelf strijdt. De 
schrijver pleit voor een meer radicaal theo
logisch denken. Christenen horen veel 
meer kritisch ten opzichte van de maat
schappij te staan en een linkse politieke 
machtsvorming gaat hand in hand met een 
persoonlijke vorming en scholing. Volgens 
deze ethicus hebben christenen altijd op 
het verkeerde paard gewed wanneer ze de 
christen-democratische beginselen aan
hangen. 

Forse kritiek is er ook geleverd op het 
beginsel van de zorgzame samenleving. 
Het zou onrealistisch zijn en niet in over
eenstemming met ideeen die op dit mo
ment in de maatschappij Ieven. 

Echter ook al zien we tendensen die in
gaan tegen de idealen die de christen-de
mocratie in haar vaandel heeft, dat hoeft 
nog niet te betekenen dat de uitgangspun
ten dienen te worden vervangen. De kritiek 
dater een bepaalde spanning bestaat Ius
sen de eigen verantwoordelijkheid en de 
vrijheid, is terecht. Feddes noemt als cen
traal probleem van de gezondheidszorg 
de spanning tussen de twee hooggewaar
deerde idealen: gelijkheid en vrijheid.'2 Hij 
typeert hier precies de spanning die bin-

21 Hoogstraten. H.D. van, Hoe zorgzaam? Trouw, 10 me1 
1991 

22. Feddes, F , Schoffelen in de tu1n van piJn en hoop. 
U1tg. De Bal1e, Amsterdam, 1991 
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nen het COA ook voelbaar is, namelijk die 
tussen de opvattingen van de mens zelf 
met zijn eigen verantwoordelijkheid en 
hieruit volgende vrijheid en de gelijkheid of 
te wei het recht op dezelfde kansen. Toch 
zal binnen dit spanningsveld het beleid 
moe ten worden gemaakt. Ten aanzien van 
de sociaal-economische gezondheidsver
schillen zullen we ons vanuit het COA-be
leid Iaten leiden door de visie op de zorg
zame samenleving gebaseerd op solidari
teit en rechtvaardige verdeling van de mid
delen. 

Gezondheidsverschillen 
Vanuit de WHO is steeds meer naar voren 
gebracht dat de lidstaten een gezond
heidsbeleid moeten voeren dat is gericht 
op het verminderen van de gezondheids
verschillen. Met name de preventie staat 
hiervoor hoog in het vaandel. Naast deze 
preventie zijn er echter nog meer beleids
maatregelen die tot een verkleining van de 
verschillen aanleiding moet geven. Simons 
heeft in zijn al eerder genoemde toe
spraak23 gesuggereerd dat het niet aileen 
moet gaan om beleid op het terrein van de 
volksgezondheid, maar dat ook het facet
beleid van groot belang is. Het gaat dan 
om het beleid ten aanzien van het milieu, 
de arbeidsomstandigheden, de woonsi
tuatie en de controle op waren. Bovendien 
moet het gaan om het opsporen van de ge
zondheidsproblemen van de zwakkere 
groepen: 'Een gezondheidsbeleid dat ge
richt op zoek gaat naar achterstandsgroe
pen is een beleid dat zich niet aileen een 
betere gemiddelde gezondheid aan de 
orde stelt.' Het gaat in principe naast het 
preventiebeleid ook om de verdeling van 
de gezondheidszorg over de bevolking, 
zeker in tijden van schaarste. Hiermee 
hang! ook weer samen de toegankelijkheid 
van de zorgverlening en hieraan gekop
peld is de inrichting van ons verzekerings
stelsel. Aan deze onderwerpen zal in deze 
laatste paragraaf van deze bijdrage aan
dacht worden geschonken. 
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Preventie 
We zagen dat het verschil in gezondheids
toestand en het verschil in sterfte tussen 
de verschillende sociale klassen samen
hangt met het aanwezig zijn van risicofac
toren. Nog meer dan tot nu toe zal het be
leid gericht moeten zijn op het bewust ma
ken van de risico's die mensen lopen als 
ze een ongezond gedrag vertonen. Het is 
gebleken dat krachtige acties resultaat 
hebben, al laat het resultaat wei eens lang 
op zich wachten. De acties van de arts 
Meinsma tegen het roken in de jaren zestig 
gaven aanvankelijk weinig resultaat, maar 
na enkele decennia is het nu loch duidelijk 
dat het roken flink is afgenomen. Oil effect 
zien we ook duidelijk bij de epidemiologie 
van de longkanker: er is een flinke afname. 
De resultaten van de vermindering van de 
risicofactoren bij hart- en vaatziekten lie
gen er ook niet om. Na 1972 zien we een 
geleidelijke daling van de sterfte aan hart
en vaatziekten. Oeze daling treed! vooral 
op bij de hogere klassen. De oorzaak hier
van kan zijn dat 6f de lagere klassen min
der worden bereikt 6f dat er insufficiente 
methoden van voorlichting zijn. 

GGD's spelen vanuit de reeds genoem
de Wet op de Collectieve Preventie een 
belangrijke rol bij de gezondheidsvoorlich
ting. Met name de inventarisatie van ge
zondheidsproblemen in de regio kunnen 
lei den tot een gerichte actie. Het zal echter 
ook weer niet zo mogen zijn dat er teveel 
aandacht komt voor de verschillen. We krij
gen dan te maken met een zeer versnip
perd gezondheidsbeleid er word! dan te
veel aandacht geschonken aan heel spe
cifieke zaken. 

Over preventie en de resultaten ervan 
wordt nog zeer verschillend gedacht. Er 
dient onderzoek gestimuleerd te worden 
om beter de baten en de lasten voor pre
ventiebeleid in kaart te brengen. Op dit 
moment word! slechts 5% van de kosten 
voor de gezondheidszorg besteed aan 
preventiebeleid. Het is de vraag of bijvoor-

23. Zie noot 1 
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beeld de grate activiteit ten aanzien van de 
verhoogde serumcholesterol de winst le
vert in de vorm van vermindering van sterf
te aan hart- en vaatziekten. Ook staan 
sommigen sceptisch ten aanzien van het 
bevolkingsonderzoek op baarmoederkan
ker. Er zullen in deze discussie duidelijke 
uitspraken moeten worden gedaan door 
middel van wetenschappelijk onderzoek. 
lntussen lijkt het erop dat preventie van nut 
is en zolang het tegendeel niet is bewezen 
zal men hiermee door dienen te gaan. 

Gezonde voeding is vaak 
duurder dan ongezonde 
voeding 

Van groat belang is het om de bevolking 
voor preventie gevoelig te maken. Het zou 
wei eens kunnen dat met name in de lage
re sociale klassen de maatregelen niet 
aanslaan omdat het meestal gaat om een 
genotmiddel dat men niet wil Iaten staan. 
Roken en eten van relatief ongezonde voe
ding zijn dikwijls nog betaalbaar. Gezon
dere voeding is vaak duurder. 

Preventie moet vallen in een vruchtbare 
bodem en daarom zal het beleid gericht 
dienen te zijn op verbetering van die bo
dem. Dit kan onder andere gebeuren door 
de opleiding te verbeteren. Het beleid 
dient voortdurend gericht te zijn op een 
toename van het opleidingsniveau. 

Verdeling van middelen 
De verde ling van de gezondheidszorgmid
delen zal op rechtvaardige wijze dienen 
plaats te vinden. Dit wil zeggen, dat ver-
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schillen dienen te worden opgeheven als 
deze niet berusten op vrijwillige keuzen. 
lmmers, niet aile verschillen zijn per defini
tie onrechtvaardig. Leefstijlverschillen ge
ven vaak vermijdbare verschillen en kun
nen worden opgelost als de leefstijl veran
dert. Nu hangt leefstijl ook weer samen met 
de sociaal-economische status en het is 
dus te gemakkelijk om leefstijlveranderin
gen aileen te beschouwen vanuit het wei of 
niet willen van het individu. Het is, anders 
gezegd, niet aileen een kwestie van willen, 
maar ook vaak van niet kunnen. 

We lopen echter bij onze huidige 
schaarste de kans dat hager opgeleiden 
eerder een bepaalde voorziening krijgen 
dan lagere. We zagen het al in het ge
noemde huisartsonderzoek: de hogere 
klasse maakt effectiever gebruik van de 
gezondheidszorgvoorzieningen dan de la
gere. Dit gegeven zal uitgangspunt moe
ten zijn onder de huisartsen om zich hier
van bewust te worden en hier veranderin
gen in aan te brengen. 

De grens van de gezondheidszorg is 
hier en daar erg wazig en de burger met 
de grootste mond en het meeste geld krijgt 
vaak meer dan de zwakkere. We zullen ons 
bij voorkeur bij de verdeling van de ge
zondheidszorgmiddelen moeten baseren 
op het egalitaire verdelingsprincipe: ieder 
mens is gelijkwaardig en heeft dezelfde 
rechten op gezondheidszorg. Maatschap
pelijk gezien betekent het dat we aandacht 
hebben voor de zwakken, dat we meer na
druk zullen moeten leggen op de chro
nisch zieken en dat er ook meer uitsluitin
gen moeten komen voor iedereen als we 
moeten inkrimpen. In principe zou er bij 
deze verdelingstactiek geen mogelijkheid 
moeten zijn voor het kopen van gezond
heidszorg door de rijken. Een dergelijk 
principe sluit de stichting van priveklinie
ken uit, waar mensen met geld bepaalde 
gezondheidszaken kunnen krijgen die an
deren moeten ontberen. Het is niet recht
vaardig dat mensen met geld eerder een 
hartoperatie kunnen ondergaan dan dear
men. We zullen krachtig ons moeten ver-
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zetten tegen de elitaire gezondheidszorg 
zoals die in Amerika zich manifesteert. 

Veranderingen in het ziektekostenstelse/ 
De toegang tot het gezondheidszorgsys
teem word\ onder meer bepaald door de 
vorm van de ziektekostenverzekering. 
Sinds een aantal jaren word\ er in ons land 
gesproken over een verandering van ons 
stelsel in de zin dater meer marktelemen
ten in de zorgaanbieding en in de verzeke
ringssfeer moeten zitten teneinde de kos
ten te kunnen beheersen. De overheidsbe
moeiingen tot nu toe hebben niet geleid tot 
een goede beheersbare gezondheids
zorg. Of deze stelling waar is valt nog te 
bezien, maar een feit is dat de veranderin
gen ziJn ingezet en we in een rijdende \rein 
zitten die niet meer is te stoppen. 

Het is goed om uitgebreid kennis te ne
men van gezondheidszorgsystemen in an
dere Ianden om effecten van de voorge
stelde veranderingen in eigen land te kun
nen inschatten. Een rapport vanuit Amerika 
en persoonlijke ervaringen in dat land doen 
voor ons land wei eens het ergste vrezen." 
In Amerika is de uitgave voor de gezond
heidszorg gestegen tot 12% van het natio
naal inkomen. In ons land ligt dit nog op on
geveer 9%. We zien dat beheersing van de 
kosten volledig ingaan tegen de heersende 
opvattingen in de Amerikaanse cultuur. Ge
zondheidszorg is daar een economisch 
goed dat men wei of niet kan kopen. Nie
mand heeft belang bij de beperking ervan 
de patient eist zoveel mogelijk, de arts wil 
er aan verdienen en de verzekeringen zijn 
ook aileen maar uit op groei. Hoe meer 
technologie des te beter men het vindt voor 
de patient. De klinieken concurreren met 
een enorme luxe en de artsen adverteren 
om maar meer klanten te krijgen 

In ons land lijken dezelfde tendensen aan
wezig. Een groot gevaar is dat we net als in 
Amerika een private gezondheidszorg krij
gen waarin geen plaats is voor degenen 
die niet kunnen betalen. We dienen ons 
goed te realiseren dat in Amerika 35 mil-
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joen onverzekerden rondlopen. Heel an
ders is de gezondheidszorg in Canada ge
regeld. De uitgaven zijn daar ongeveer 
hetzelfde als in ons land. De provinciale 
overheden voeren het beleid ten aanzien 
van de gezondheidszorg uit en zijn ook 
meteen de financiers van de zorg. Het is 
een centraal gereguleerd systeem met een 
goede beheersbaarheid. 

Het is duidelijk dat beheersing aileen 
kan geschieden als er grenzen aan de 
zorg worden gesteld en als er moeilijke 
keuzen worden gemaakt. In ons land zal 
de commissie-Dunning de criteria voor de 
keuzen moeten aangeven. 

Spreeuwenberg verwoordt het mijns in
ziens terecht met: 'Willen we het sociale ka
rakter van onze gezondheidszorg handha
ven, dan zullen wij de durf moeten opbren
gen de reikwijdte van onze onderlinge soli
dariteit en criteria als leeftijd en risicogedrag 
ter discussie te stellen.' We zullen in het 
nieuwe verzekeringsstelsel een goed even
wicht dienen te vinden tussen de marktwer
king en de regulering vanuit de overheid. Te
veel marktwerking zal de competitie stimule
ren en daarvan zal de lager opgeleide de 
dupe worden waardoor de verschillen in ge
zondheid zeker zullen toenemen. Vanuit het 
grote onderzoek in Amerika, het Rand Cor
poration project, is bekend dat bijvoorbeeld 
een bijbetaling in de kosten van gezond
heidszorg leidde tot een minder beroep op 
de gezondheidszorg door minder draag
krachtigen. De bestaande gezondheidsver
schillen nemen hierdoor toe. 

Het is nog maar de vraag of een uitge
breid marktmechanisme tot een betere 
kostenbeheersing zal leiden dan een cen
traal gereguleerde. lmmers, de economi
sche principes die in het bedrijfsleven 
heersen, dat men vrij is in het kiezen van 
het goed wat men wil hebben, gaan in de 
gezondheidszorg niet op. Men is veel te af-

24 Meyer. J . S Srlow-Carroll. S Sullrvan. Crrtrcal chor
ces Confronting the cost of Amerrcan Health Care 
National Commrttee for qualrty Health Care Washrng
ton. 1990 

25 Spreeuwenberg. C Keuzen rn Amenka Med Con
tact 46 455. 1991 
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Gezondhe1dszorg 

hankelijk van het oordeel van de deskundi
ge arts. Hier zal een vergroten van demon
digheid van de patient wei iets in verande
ren, maar niet zodanig dat de patient zal 
gaan shoppen om de goedkoopste prijs te 
krijgen. Bovendien is men verzekerd en 
doet de prijs er niet zoveel toe. 

Toch zal de eigen verantwoordelijkheid 
van de burger gestimuleerd dienen te wor
den. Het zou dan goed zijn om naar draag
kracht eigen bijdragen te heffen. Hierbij 
zou de laagste sociale klasse gevrijwaard 
moeten worden van deze biJdragen om zo 
de verschillen in gezondheid te verkleinen 
of beter gezegd de kansen op gezondheid 
even groot te Iaten zijn als die biJ de hoge
re sociale klassen 

Conclusie 
Gezondheidsverschillen op grond van so
ciaal-economische status is een duidelijk 
gegeven in onze maatschappij. Op grond 
van het welvaartspeil in de huidige samen
leving is het onaanvaardbaar dat deze ver
schillen bestaan, althans dat de kans op 
gezondheid niet voor iedereen dezelfde is. 

Vanuit de christen-democratische visie 
is ieder mens gelijkwaardig en dient ieder 
mens als een uniek individu bekeken te 
worden. Dit houdt in dat iedereen de kans 
moet hebben om ziJn sociaal-economische 
status te verhogen en daarmee zijn kansen 
op een betere gezondheid. 

Vanuit het christelijk-sociaal denken is 
het tevens ethisch onaanvaardbaar dat de 
solidariteit zou worden doorbroken. Dit 
heeft consequenties voor het verzeke
ringsstelsel en de organisatie van de ge
zondheidszorg in de toekomst. Er zal een 
gelijke toegang tot de zorg moeten worden 
gegarandeerd. Dit houdt in dat er geen 
commerciele gezondheidszorg mag ont
staan en dat de marktwerking, die thans 
wordt voorgestaan, beperkt en beheers
baar moet blijven. Er zijn tendensen in 
onze maatschappiJ zichtbaar die de ge
zondheidszorg stuwen in een richting van 
het vrije-markt-principe. Men wil geen be
perkingen, aile voorzieningen die beschik-
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baar zijn moeten ook kunnen worden ge
bruikt en de nieuwste technologieen die
nen te worden aangeschaft. Groei is dan 
het gevolg en groei geeft een prikkel om 
sommige zaken in de private sector onder 
te brengen omdat het staatsbudget be
perkt is. AI deze zaken zullen het verschil 
in gezondheid eerder bevorderen dan 
doen afnemen. 

Naast de regelingen ten aanzien van 
ons stelsel zal er een krachtig beleid die
nen te worden gevoerd op het gebied van 
de preventie. Dit houdt in dat er een allo
catie van geldmiddelen dient te komen van 
de cure-sector naar de preventieve sector. 
De huidige bestedingen van 5% dienen te 
worden opgehoogd naar 10%. Vanuit de 
cure-sector zal 4 miljard bespaard kunnen 
worden door het opvoeren van de doelma
tigheid in de zorg. Hiervoor zullen niet ai
leen in de onderhandelingen tussen verze
keraars en zorgverlening afspraken moe
ten worden gemaakt, maar ook zullen er 
wettelijke maatregelen dienen te worden 
genomen. Naast de bovengenoemde 
maatregelen zal, om de gezondheidsver
schillen te verkleinen, aanvullend facetbe
leid moeten worden ontwikkeld of worden 
gestimuleerd als het al is ontwikkeld. 

Verkleinen van gezondheidsverschillen 
op grond van sociale ongelijkheid vergt een 
ge1ntegreerd beleid op meerdere fronten. 
We zullen in de komende jaren de resulta
ten van het onderzoek in deze problematiek 
als uitgangspunt moeten gebruiken voor de 
ontwikkeling van het beleid. Het CDA zal 
zich sterk maken om op grond van zijn uit
gangspunten, waarin de menswaardigheid 
en de gerechtigheid basiselementen zijn, 
de gezondheidstoestand van de zwakkeren 
in de samenleving te verbeteren. 

'Gerechtigheid begint in het gelaat van 
de ander', zo zei de filosoof Levinas. We 
kunnen de ander niet recht in de ogen blij
ven kijken als we weten dat hij op grond 
van achterstand in de sociaal-economi
sche status een slechtere gezondheids
toestand heeft. 
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Boekbespreking 

Dr. W. Aalders 

Er staat geschreven 
en er is geschied 

De Nederlandse Staat heeft iets mys
tieks. Ja, iets religieus. Oat mag met in 
vergetelheid geraken, zeker niet in het 
COA Een bespreking van 'Publieke ge
rechtigheid. Een christen-democrati
sche visie op de rot van de overheid in 
de samenleving '. Een rapport van het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA, dat in november vorig jaar uit
kwam De conc/usie van de recensent. 
Als er iets karakteristiek is voor de Staat, 
dan is dat niet dat zijn grondslag fi/oso
fisch is, maar berust op het. Er staat ge
schreven' en.· Er is geschied' 

Elk boek heeft ziJn geschiedenis. Oat geld! 
zeker van het in oktober 1990 bij Bohn 
Stafleu Van Loghum verschenen boek 'Pu
blieke gerechtigheid. Een christen-demo
cratische visie op de rol van de overheid in 
de samenleving'. Een rapport van het We
tenschappelijk lnstituut voor het CDA. Het 
trot goed dat het verscheen omstreeks de 
tijd van de viering van het tienjarig bestaan 
van het CDA. Terecht kwalificeerde de 
voorzitter van de Tweede Kamerfractie het 
dan ook als 'de wetenschappelijke kroon 
op tien jaar CDA'. In het 'Woord vooraf' 
worden de namen vermeld van hen die 
aan de definitieve versie van het rapport 
het meest hebben bijgedragen, maar bij 
lezing en bestudering ervan is duidelijk, 
dat een keur van deskundigen aan de tot-
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standkoming heeft meegewerkt. Men kan 
wei zeggen, dat het Ia creme de Ia creme 
van juristen, sociologen, politici en filoso
fen uit de CDA-kring is, die tijd en kracht en 
kennis in dit rapport heeft gestoken. En 
men kan dan ook niet anders dan bewon
dering hebben voor de secretaris van de 
werkcommissie, de heer A. Klink, die erin 
is geslaagd de bijdragen van zovelen tot 
een leesbare, hier en daar zelfs boeiende, 
maar bovenal tot een gave eenheid te ver
werken, waar het CDA trots op mag zijn. 

Eerst dus iets over de historische ach
tergrond van dit rapport. Oat is het moei
zame groeiproces van de drie oude chris
telijke partijen, de Katholieke Volkspartij, 
de Anti-Revolutionaire Partij en de Christe
lijk Historische Unie, naar een christen-de
mocratische beweging. Aan dat proces 
was vooraf gegaan een langzame, maar 
gestage leegloop van die partijen, vooral 
van de KVP. In lien jaar kelderden de drie 
grote christelijke partijen van 49,1 procent 
van het totaal der uitgebrachte stemmen 
naar 31 ,3 procent. Oat was van 1963 tot 
1972. Het aggiornamento van paus Johan
nes XXIII en het Tweede Vaticaanse Con
cilie waren daar zeker niet vreemd aan. 
Evenmin als de doorbraak-theologie van 

Dr. W Aalders (1909) rs emerrtus lector protestantse theo
logre aan de Katholreke Universrtert Nijmegen en emerrtus 
predikant biJ de Nederlands Hervormde Kerk. 

Christen Democratrsche Verkennrngen 8/91 

BoE 

Kc: 
de 
gE 
p2 
lin 
al~ 
va 
ret 
lo~ 

m: 
I ij~ 
ve 
in 
let 
Pr 
vc 
D< 
va 
HE 
sc 
tij 
al: 
sc 
te 

m· 
dE 
Tc 
Er 
bl 
vir 

p< 
QE 

'G 
Dr 
dE 
or 
lijt 
w 
vr 
vc 
ra 
m 
w 
gl 
ti( 
ri< 
m 



Boekbesprek1ng 

Karl Barth aan protestantse zijde. Bij dit 
door de tijdsomstandigheden opgedron
gen groeiproces naar een fusie der drie 
partijen bleek echter hoe groot de onder
linge verschillen waren. Aileen met vage 
algemeenheden kon een voorlopige vorm 
van praktische samenwerking worden be
reikt. Aan een samensmelting in politiek-fi
losofisch opzicht geloofde voorshands nie
mand. En daarbij lag de moeilijkheid waar
lijk niet aileen in de traumatische contra
verse Rome - Reformatie, maar evenzeer 
in de verschillende tradities der protestan
ten onderling. De traditie van Groen van 
Prinsterer, van A Kuyper, van AF. de Sa
vornin Lohman, van C. Gerretson, van H. 
Dooyeweerd, van J.Th. de Visser, van AA 
van Ruler. Maar de politieke nood drong. 
Het ogenblik leek niet ver meer dat het ver
schijnsel van een christelijke politieke par
tij tot het verleden zou behoren en dat het 
als een achterhaalde zaak zou worden be
schouwd om nog te reppen van een chris
telijke visie op staat en maatschappij. 

Welnu, uit die nood is het Christen De
mocratisch Appel geboren. Als een won
der. Als een Phoenix uit de as herrezen. 
Toch weer een christelijke politieke partijl 
En blijkens dit pas verschenen boek 'Pu
blieke gerechtigheid' een partij op een ste
vige grondslag en met een vast gebinte. 

Men kan zeggen, dat de drie christelijke 
partijen elkaar voor het eerst principieel 
gevonden hebben in de commissie 
'Grondslag en politiek handelen' ( 1978) 
De vraagstelling spitste zich daarbij toe op 
de plaats van de overheid en de politieke 
orde volgens de Bijbel. Kan de Bijbel richt
lijnen bieden waar politici voor hun werk 
wat aan hebben? Het antwoord op die 
vraag kan niet twijfelachtig zijn. Geloven 
volgens de Bijbel is een zaak die het hart 
raakt en die daarom doorwerkt in al het 
menselijk handelen. Het Oude en het Nieu
we Testament geven duidelijke aanwijzin
gen, hoe macht in dienst staat van gerech
tigheid. Ook vinden wij in het Evangelie 
richtlijnen voor het hanteren van de Staats
macht. Er gaat een bijbels appel uit naar 
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aile samenwerkingsverbanden. Politieke 
gezagsdragers hebben daarbij een eigen 
opdracht en mandaat. Publieke gerechtig
heid staat nooit los van bijbelse gerechtig
heid, maar is daarvan afgeleid en daaraan 
ondergeschikt. Daarmee is de overheid 
met haar organen haar taak gewezen en 
zijn tevens haar grenzen gesteld. 

Ontreddering 
Wij zeiden dat het CDA uit de nood gebo
ren is. Die historische achtergrond mogen 
wij bij het tot stand komen van het boek 
'Publieke gerechtigheid' niet vergeten. 
Daarbij speelde echter nog een andere 
noodsituatie een rol dan de leegloop der 
christelijke politieke partijen. lk doel daar
mee op de periode van culturele maat
schappelijke en politieke ontreddering in 
de jaren zestig en zeventig. Nooit eerder in 
de geschiedenis van de Westerse wereld 
zijn de eer en hoogheid van de Staat zo
zeer vertrapt en te grabbel gegooid; nooit 
eerder is het maatschappelijk bestel zo
zeer voorwerp van verachting, hoon en 
spot geweest als toenl Men moet spreken 
van een dijkbreuk van aile gezagsinstan
ties. 

Omdat een mens gauw vergeet, kan het 
nuttig zijn dat verleden hier nog eens in 
herinnering te brengen En dan vooral als 
historische achtergrond van dit pas ver
schenen rapport over de christen-demo
cratische visie op de rol van de overheid in 
de samenleving. De jaren zestig en zeven
tig ... Het oproer zette in aan de universi
teiten van Tilburg, Amsterdam, Nijmegen. 
De inzet was de eis van medezeggen
schap op aile niveaus en de verkiezing van 
universiteitsraden. In Tilburg werd de Ho
geschool bezet en omgedoopt in Karl Marx 
Universiteit. In Amsterdam volgde de be
zetting van het Maagdenhuis, het be
stuurscentrum van de Universiteit. De stu
denten ervoeren dit oproer als een bevrij
ding, als de doorbraak naar een nieuwe 
wereld. En dit verschijnsel was internatio
naal. 'Het was ongelooflijk, het was totaal. 
En wat zo wonderbaarlijk was allen voel-
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den hetzelfde . Het was een festival van 
het Ieven, een liturgische celebratie van 
menselijkheid '' 

Een aantal jaren geleden heeft de histori
cus prof. H.W von der Dunk een zeer in
struerend artikel geschreven over die roe
rige periode 'Tussen welvaart en onrust 
van 1955 tot 1973.' Hij schrijft daar 'Een 
golf van democratiseringspogingen over
spoelde hetland in vele sectoren. Het volk 
leek ontwaakt en kwam met spandoeken 
de straat op. Rellen verstoorden de vrede. 
Het gezag kwam onder vuur, of beter on
der rookbommen en steenworpen, en zijn 
dragers moesten de bakens verzetten om 
erger te voorkomen. Wat het buitenlands 
beleid betrof verdween de overeenstem
ming. NAVO-koers en vriendschap met de 
VS behoorden tot de stenen des aanstoots. 
Van consensus naar dissensus, van har
monie naar polarisatie, van restauratie 
naar vernieuwing met deze en andere 
slagwoorden wordt de omslag volgens dit 
standaardbeeld gekarakteriseerd ... DeJa
ren zestig moeten gezien worden als de 
belangrijkste cesuur van deze eeuw de 
oorlog had de wezenlijke structuren nog in
tact gelaten.' 

Daarbij denken wij uiteraard niet meer 
aileen aan de s[udentenrevolte, maar ook 
aan het optreden van de provo's, de hip
pies, de krakers, de gitaaranarchisten, de 
Dam-slapers, en iets later nog de beatniks, 
de yippies, de flower power, het hele ver
schijnsel van de moderne jeugdcultuur. 
Ook moeten wij erbij betrekken de voor
mannen van Nieuw Links met hun ge
schriften 'Tien over rood' en 'Democratie?
ja an me zoole' En ook mag niet vergeten 
worden de rol die de televisie erbij ge
speeld heeft de uitzending op 31 augus
tus 1957 'Dag Koninginnedag', die de eer
ste echte televisierel veroorzaakte; het jon
gerenprogramma 'Hoepla' met het her
haaldelijk optreden van het fotomodel Phil 
Bloom en het satirische program 'Zo is het 
toevallig ook nog eens een keer' met tek
sten van onder andere H. Brandt Corstius. 
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De columnist H. Hofland karakteriseerde 
die tijd als de culturele dekolonisatie van 
Nederland en de Nijmeegse hoogleraar 
C.J. Dessaur sprak in haar Diesrede 1974 
van een cultuurtransformatie. 

Het was in die jaren dat heel wat leiding
gevende figuren uit het politieke, maat
schappelijke en kerkelijke Ieven in paniek 
raakten, geestelijke evenwichtsstoornissen 
kregen en niet beter wisten te doen dan 
ook coltrui en jeans aantrekken, mee de
monstreren tegen de atoombom, tegen 
Amerika, tegen de repressieve tolerantie 
van de rechtsstaat. Het was de tijd, dat 
prof B. Delfgaauw in een protestmars te
gen de Vietnam-oorlog de Amerikaanse 
president uitkreet voor 'moordenaar'. Oat 
Piet Reckman zijn beruchte handboek voor 
'sociale acties' publiceerde. Oat progres
sieve theologen de Kerk kwalificeerden als 
'het graf van God'. En dat Albert van den 
Heuvel, de secretaris-generaal van de 
Hervormde Kerk, gearmd met Joop den 
Uyl naar het Utrechtse Domplein mar
cheerde. Alom werden utopische, mes
siaanse dromen gedroomd Oromen van 
een onmiddellijk komend vrederijk, van 
een radicaal nieuwe wereld, omdat de 
oude wereld eenvoudig ondraaglijk was 
geworden. Oromen die ingegeven waren 
door een dwepend, romantisch verlangen 
naar het bevrijde en verloste Ieven. 

Welk een gistingstijd voor de bestaande 
politieke partijenl Hoe zouden de anti-re
volutionairen, de christelijk-historischen, 
de rooms-katholieken op deze kladdera
datsch van doorgeslagen progressiviteit 
reageren? ZiJ beseften maar al te goed dat 
hun visie op Staat en maatschappij weini
gen meer tot politiek handelen vermocht te 
inspireren. Wie aan de turbulente jaren van 
toen terugdenkt, ziet een overheid zonder 
gezag, overheidsorganen in machteloos
heid en onzekerheid, politieke partijen in 
opperste verwarring, zelfs het Koningshuis 
aangevochten. Kortom een Staat in ontbin
ding. 

1 John Searle, The Campus War. 202 
2. BMGN. 101e Jrg .. all. 1. 1986. 
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Boekbesprek;ng 

lk bewaar uit die tijd nog altijd een be
schikking van het Haags Gerechtshof 
'daartoe strekkende, dat het Gerechtshof 
geen strafvervolging zal gelasten tegen de 
"krakers" van aan N.N. in eigendom toebe
horende panden, aangezien te verwach
ten is dat een strafvervolging van bedoel
de personen wegens begane strafbare fei
ten een dusdanige ernstige verstoring van 
de openbare orde zal meebrengen, dat op 
gronden van algemeen belang van straf
vervolging dient te worden afgezien ... 'Oat 
was in juni 1983. Z6 ondermijnd was toen 
de Staat, zo machteloos de overheid, zo 
gering de rechtszekerheid der burgers. Wij 
stonden als volk aan de rand van de anar
chie. 

Oat was de andere noodsituatie, die 
mede geleid heeft tot het ontstaan van het 
CDA. De politiek was voor vragen gesteld, 
die een geheel nieuwe doordenking eisten 
van het wezen, de taak en de grenzen van 
Staat en overheid Vragen, waar noch in de 
geschriften van Schaepman of Nolens, 
noch in een bisschoppelijk mandement, 
noch in de boeken van Groen, of Kuyper, 
of Lohman, of Dooyeweerd, of Van Ruler, 
een pasklaar antwoord op te vinden was. 

En wat lag nu meer in de rede dan dat 
de voormannen van de KVP, van deAR en 
van de CHU, in het besef van hun partij-po
litieke onmacht de handen ineen sloegen 
om te pogen in gemeen overleg te komen 
tot een nieuwe visie op de Staat en de 
overheid? Een visie, waarin al de zo duide
liJk aan het daglicht getreden onvrede en 
woede tegen de gevestigde orde en tegen 
het oude politieke bedrijf ernstig zou wor
den genomen en gehonoreerd. Om dan na 
te gaan welke wegen openstonden om 
Staat en overheid op adequater wijze hun 
roeping te Iaten vervullen. 

Welnu, dat is gebeurd. Eerst in een voor
lopig antwerp 'Program van Uitgangspun
ten'. Maar nu dan in een veel breder en 
doordachter vorm 'Publieke gerechtigheid. 
Een christen-democrat1sche visie op de rol 
van de overheid in de samenleving'. Wie 
zou er niet dankbaar voor zijn I 
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Visie op de Staat 
Wie enigszins op de hoogte is van de ont
staansgeschiedenis van het CDA en van 
de voorgeschiedenis van dit rapport, ziet 
zich een bepaalde ontwikkeling voltrekken 
in de christen-democratische visie op 
Staat en overheid. Aan dit rapport ging 
vooraf het 'Program van Uitgangspunten'. 
En uiteraard was dat Program ook weer de 
schriftelijke neerslag van wat in de woelige 
en warrige dagen van weleer naar voren 
was gekomen bij de eerste orienterende 
gesprekken van anti-revolutionairen, ka
tholieken en christelijk-historischen. Om 
daar enige indruk van te krijgen, hoef ik 
slechts de namen te noemen van twee ge
dreven anti-revolutionaire figuren: prof. B. 
Goudzwaard en mr. W Aantjes. De laatste 
heeft in die tijd vooral naam gemaakt met 
zijn toespraak vol retoriek op het CDA
Congres op 24 augustus 1975. lk Iicht er 
enkele passages uit 'Het Evangelie geeft 
geen rechtstreekse richtlijn voor het poli
tiek handelen, nee, maar het geeft wei 
richtlijnen voor het rechtstreekse politieke 
handelen en soms wei degelijk heel con
creel Hongerigen voeden, dorstigen te 
drinken geven, vreemdelingen huisvesten, 
naakten kleden, zieken en gevangenen 
bezoeken. Maar dan moet u dat ook wei 
gaan toepassen. En kijk eens om u heen, 
wij zijn tweeduizend jaar verder. De hon
gerigen worden niet gevoed, zij sterven als 
ratten langs de wegen van hun uitge
droogde Ianden, en als wiJ een procent van 
ons nationale inkomen voor ontwikkelings
samenwerking geven, dan hebben wij 
meer zorg of die ene procent wei goed 
wordt besteed dan over de vraag, of die 99 
procent die wij voor onszelf hebben gere
serveerd wei goed wordt be steed ... En de 
vreemdelingen worden niet gehuisvest. Zij 
worden gediscrimineerd en uitgewezen. 
En wij Iaten ze uitwijzen. Tenzij wij ze nodig 
hebben om werk te doen, waaraan geen 
Nederlander, ondanks honderdduizenden 
werkelozen, zijn handen wenst vuil te rna
ken Geen plaats voor christelijke poli
tiek? De wereld hunker! naar christelijke 
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politiek, die spreekt voor wie geen stem 
hebben. Die handel! voor wie geen handen 
hebben. Die een weg opent voor wie geen 
voeten hebben. Die helpt wie geen helper 
hebben ... Oat is ons richtsnoer. En wie het 
voorrecht te beurt vall om a!s vertegen
woordiger van deze richting tot politiek 
handelen te worden geroepen, wordt voor 
de uitoefening van zijn functie geacht 
daarmee in te stemmen. Het christen-de
mocratisch appel zal zo zijn, wil het werke
lijk christen-democratisch zijn.' 

Het Program van 
Uitgangspunten is een 
semi-kerkelijk 
belijdenisgeschrift 

Wie de rede van Aantjes tot zich heeft Ia
ten doordringen, zal daar niet weinig van 
terugvinden in het 'Program van Uitgangs
punten' Niet weinig ook van het gedach
tengoed van de even gedreven en sociaal 
voelende VU-hoogleraar B. Goudzwaard. 
Het is voornamelijk onder hun invloed ge
weest, dat het 'Program van Uitgangspun
ten' is uitgegroeid tot een semi-kerkelijk 
belijdenisgeschrift, waarin uitdrukking 
wordt gegeven aan de betekenis van het 
Evangelie voor het politieke handelen. En 
dat ten overstaan van het gehele Neder
landse volk als een 'begaanbare weg'. 

Fundamenteel is wat dat betreft de wijze 
waarop in artikel 4 over de overheid wordt 
gesproken 'De overheid als Gods diena
resse is geroepen de samenleving te die
nen naar de norm van de gerechtigheid 
met inachtneming van de eigen verant
woordelijkheid van maatschappelijke ver-
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banden en van burgers en met erkenning 
van het eigen recht en karakter van de 
kerk. Dit houdt in, dat zij zich inzet voor een 
maatschappij, waarin recht en vrede heer
sen, opkomt voor de zwakken, vervolgden 
en ontheemden, het onrecht best raft, de 
gewetensvrijheid eerbiedigt en de per
soonlijke levenssfeer beschermt en in het 
algemeen die voorwaarden schept, die no
dig zijn voor een samenleving van verant
woordelijke mensen.' Onwillekeurig zal ie
der politiek gelnteresseerd mens zich af
vragen: Is dat inderdaad een begaanbare 
weg? Is het politieke realiteit, of een uto
pisch messiaanse droom zoals er in deja
ren zeventig zovele gedroomd zijn? 

lk herinner me in het tijdschrift AR 
Staatkunde (50e Jrg. nr. 1, 1980) een kriti
sche bespreking gelezen te hebben van 
het eerste antwerp van het 'Program van 
Uitgangspunten' door de hoogleraar mr. 
AM. Donner. Ook hij stelde toen de vraag 
naar de begaanbaarheid van de aangewe
zen weg. 'Zijn overheid en staat daar wei 
bekwaam voor en zijn hun machtsmidde
len daartoe wei geeigend?' Donner be
treurt het, dat men in dit program telkens 
stuit op de vooronderstelling, dat de over
heid geroepen zou zijn datgene te bevor
deren en met machtsmiddelen te verwe
zenlijken wat naar christelijk sociale ethiek 
geboden zou zijn. 'Het gevaar van zulke 
politiek is altijd weer dat men ongeremd al 
wat bijbels geboden lijkt met politieke 
machtsm1ddelen wil bevorderen en verwe
zenlijken.' En dan komt de hoogleraar tot 
deze slotsom: 'Oat de overheid Gods die
naresse is, had en heeft een diepe zin, om
dat in deze we reid recht zonder mach! niet 
denkbaar is. Maar in een tijd van democra
tie, waarin zoal niet het volk zelf dan toch 
zijn politieke partijen deel van de overheid 
zijn, is het nodig om ook die bewegingen 
aan de overheidsplicht te herinneren en 
hen te vermanen, dat zij hun gevoel voor 
de verhoudingen niet verliezen en dat zij 
niet, om de verlangens van zichzelf en hun 
aanhang te bevredigen, tot tirannen mo
gen worden en zouden mogen menen dat 
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zij de macht naar believen (dat is naar ei
gen inzicht in de samenlevingsverhoudin
gen) kunnen gebruiken en dat recht mo
gen noemen. Staat en overheid horen het 
graag dat er om meer recht gevraagd 
wordt, want dat betekent meer zeggen
schap en meer macht Zoals elke revolutie 
tegen de macht wei een verplaatsing van 
macht bewerkt, maar tevens als resultaat 
heeft dat de macht, soms op wat verfijnder 
wijze, nog groter wordt De echte staats
macht is niet begonnen met Lodewijk XIV, 
maar met de Franse Revolutie.' En voegen 
wij eraan toe: Waar is de staatsmacht meer 
misbruikt en tot een karikatuur geworden 
dan in de Oosteuropese volksdemocra
tieen? 

Waar het in het Program van Uitgangs
punten ondanks zijn uitbundig spreken 
over de overheid aan schort, is een duide
lijke visie op de Staat Het is sterk bepaald 
door de politieke actualiteit, door de maat
schappelijke problemen. Het gaat om 'een 
begaanbare weg', dat wil zeggen: een 
weg van vernieuwing en verandering van 
Staat en maatschappij. Het is sterk toe
komstgericht Het plaatst daartoe Staat en 
overheid als Gods dienaresse in een ideo
logisch kader, dat het zegt te ontlenen aan 
het Evangelie, maar dat in wezen niet an
ders is dan de omslag van een individua
listisch gerichte maatschappij naar een so
cialistisch gerichte maatschappij, de om
slag van de liberate naar de sociale rechts
staat, de verschuiving van privaatrecht 
naar publiekrecht 

Men kan voor deze veranderingen veel 
begrip opbrengen. In zijn boek 'Evolutie in 
het privaatrecht' heeft prof. mr. A Pitlo er 
een voortreffelijk opstel aan gewijd. De titel 
ervan is veelzeggend 'De vermaatschap
pelijking'. lk citeer: 'Veler ogen gingen 
open voor de behoeften der misdeelden. 
Deze kon men slechts beschermen door 
maatregelen van bovenaf en dat wei met 
maatregelen van dwingend recht Dan zet 
de socialiserende stroming in en stoot 
door. In deze periode betekent ethiek in de 
verhouding van individu tot gemeenschap, 
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dat is tot aile andere individuen: vermaat
schappelijking . . De vele regelen van 
dwingend recht ter bescherming der 
zwakken en onvolwaardigen, overheids
toezicht en overheidsbemoeiing, overhe
veling van individueel belang naar ge
meenschapsbelang, dit alles heeft de ver
houding tussen privaat- en publiekrecht 
ten enenmale veranderd ... 'l 

Ontegenzeglijk is door de vermaat
schappelijking van het Ieven de druk op 
het persoonlijk Ieven van de kant van de 
overheid aanzienlijk zwaarder geworden. 
Daarmee is de vraag acuut geworden wel
ke de grenzen zijn van dit proces van ver
maatschappelijking. 'Teveel ordening, te
veel overheidsingrijpen, teveel dwingend 
recht en terugdringen van de persoonlijke 
vrijheid leidt tot ontduiking en dus tot ver
mindering van eerbied voor recht en wet'' 
In wezen is dat de vraag naar de Staat; 
naar de Staat als een rechtsinstantie, die 
gesteld is ook boven overheid en samenle
ving. Dreigt het gevaar niet dat ook de 
Staat vermaatschappelijkt? Het 'Program 
van Uitgangspunten' laat ons daarover in 
het onzekere. 

En nu het pas verschenen rapport van 
het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA 'Publieke gerechtigheid. Een chris
ten-democratische visie op de rol van de 
overheid in de samenleving'. Zou het mo
gelijk zijn, dat wij na de turbulente jaren 
van overgang en verschuiving van liberate 
staat naar de sociale rechtsstaat met aile 
excessen en exaltaties, die er in de jaren 
zestig en zeventig mee gepaard gingen, 
thans in wat rustiger en dieper vaarwater 
zijn terechtgekomen? Zijn wij toegekomen 
aan de begrenzingen van het vermaat
schappelijkingsproces? 

Wanneer wij de beginregels van hoofd
stuk llezen, verkeren wij in goede hoop 'Er 
bestaat reeds geruime tijd behoefte aan 
een christen-democratische staatsleer 
Reeds in 1980 signaleerde AM. Donner al 

3. A Prtlo. Evolutie m het pnvaatrecht (Gronrngen 1972) 
40. 42. 

4. Ibidem. 47 
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dat van een politieke beweging als de 
christen-democratie een poging verwacht 
mag worden om te komen tot een herken
bare staatsbeschouwing Van de kant 
van de CDA-Tweede Kamerfractie werd bij 
monde van haar toenmalige voorzitter B. 
de Vries gewezen op het belang van een 
normatieve staatsleer Ook in weten
schappelijke kring groeide de belangstel
ling voor deze thematiek ... Twee hoogle
raren in het staatsrecht aanvaardden hun 
functie met oraties die inhoudelijk nauw 
aansloten bij de christen-democratische 
gedachtenvorming omtrent de relatie tus
sen overheid en samenleving, tussen staat 
en maatschappij'" 

Oat klinkt allemaal erg hoopvol, maar bij 
verder lezen is het toch hoop die niet ten 
voile bewaarheid wordt. lk kan met de bes
te wil en met grote dankbaarheid voor het 
vele goede dat ons in dit rapport is ge
schonken, niet zeggen dat ik er een duide
lijk geprofileerde en herkenbare staatsbe
schouwing in ben tegengekomen. En dat 
vind ik een gemiste kans. 

Laat ik beginnen met erop te wijzen dat 
op enkele uitzonderingen na dit rapport 
voortdurend het woord 'Staat' vermijdt en 
van 'overheid' spreekt, ook daar waar het 
begrip 'Staat' zich als het ware opdringt. 
Nu wil ik daarbij zeker verdisconteren, dat 
vooral in anti-revolutionaire kring men altiJd 
met voorliefde over de regering sprak als 
'overheid', omdat daarin tot uitdrukking 
kwam het over-iets-gesteld-ziJn. Ook wil ik 
erbij in aanmerking nemen dat in de laatste 
decennia, vooral na het schrikbewind van 
het facisme en nationaal-socialisme, het 
woord 'Staat' een uiterst onsympathiek en 
traumatisch belast begrip is geworden met 
sterke associaties aan onderdrukking, ge
weld, onrecht en wreedheid. Maar dat 
neemt niet weg, dat het begrip ook al een 
eeuwenlange v66r christen-democratische 
traditie heeft en een eigen oorspronkelijke 
betekenis, die door geen ander woord kan 
worden vervangen, noch door overheid, 
noch door regering, noch door natie. Daar
om ontstaat er een leemte, een hiaat in de 
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gedachtenwisseling over de rol van de 
overheid in de samenleving als niet van te 
voren duidelijkheid is geschapen over de 
vraag, welke de geheel eigen plaats is die 
de Staat daarbij inneemt. 

Die duidelijkheid ontbreekt helaas in dit 
rapport. Men kan zich bij de lezing ervan 
niet aan de indruk onttrekken, dat voor de 
opstellers van dit rapport overheid en Staat 
identieke begrippen zijn En de vraag rijst 
dan onwillekeurig Zou het ontbreken van 
een duidelijk besef van de Staat misschien 
toch een gevolg zijn van het collectieve ge
heugenverlies ten tijde van het massale 
democratiseringsproces in de jaren zestig 
en zeventig? Oat proces ging immers ge
paard met felle haatuitbarstingen tegen de 
Staat. Men wilde bevrijding, vernieuwing, 
en schuwde daarom de vastheid van de 
Staat. De Staat vereenzelvigde men met 
de gevestigde orde, met het establish
ment. Men kalkte het op de muren: Uw 
rechtsstaat is de onze niet' Is toen de Staat 
niet uit het bewustzijn verdreven door de 
furie der vermaatschappelijking? 

Zoals gezegd komt het woord 'Staat' 
maar spaarzamelijk in dit rapport voor. Het 
wordt als het ware overspoeld door het be
grip 'overheid'. Nu is natuurlijk niet te ont
kennen, dater een zeer nauwe relatie tus
sen beiden is, maar een en hetzelfde zijn 
zij niet. De Staat is hierarchisch gesproken 
hoger en belangrijker dan de overheid. 
Daarom placht men wei te spreken van de 
eer en hoogheid van de Staat. lk aarzel 
zelfs niet om te zeggen. dat de Nederland
se Staat iets mystieks, ja, iets religieus 
heeft. lets wat wij ook kennen uit het eer
betoon aan de vlag en het volkslied. In de 
Bijbel komen wij dat ook tegen als daar ge
sproken wordt over de volken en hun en
gelmachten (Daniel 10), of als gezegd 
wordt dat de overheid haar gezag aan God 
ontleent (Romeinen 13:1 ). Daarom spreekt 
men ook van regeren 'bij de gratie Gods'. 

lets van die religieuze achtergrond van 
de Staat komen wij in dit rapport ook wei 

5. Publ!eke gerechlighcld. 13 
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tegen, maar helaas nevelig en vaag. lk ci
teer 'De christelijke overheden werken 
vanuit een specifiek eigen grondmotief. 
Het Program van Uitgangspunten wijst de 
publieke gerechtigheid aan als hun identi
teitsbeginsel ... Het is een waarde, die aan 
het gepositiveerde recht voorafgaat. De 
staat is er innerlijk aan gebonden Het 
zoeken naar de strekking en concrete be
tekenis van het gerechtigheidsbeginsel 
voor de politiek, gebeurt biJ het Iicht van 
het geopenbaarde Woord. Die zoektocht 
heeft al een schat van inzichten en orienta
ties opgeleverd Het adagium 'Er staat 
geschreven, er is geschied' geeft het res
pect voor de christen-democratische tradi
tie weer ... Over de generaties heen vindt 
de inspanning plaats, die tot christen-de
mocrattsche politieke filosofie leidt Er 
zijn constitutieve rechtsbeginselen die zo 
wezenlijk ziJn voor mens en samenleving, 
dat ziJ als grondslagen van de democra
ttsche staat beschouwd moeten wor
den.'' 

Waarom is het zo moeilijk om uit boven
staande regels een duidelijk beeld te krij
gen van de Staat, die de opstellers van dit 
rapport voor ogen heeft 9estaan? Elders 
spreekt men van 'een democratische 
staat', van een 'sociale rechtsstaat'. Vee I 
verder dan de Staat als 'een gezagsinsti
tuut, dat recht tot gelding moet brengen' 
komt men niet.' De oorzaak van deze wa
zigheid in het spreken over de Staat ligt 
miJns inziens in de overwegend politiek-fi
losofische benadering van de Staat. En als 
nu iets karakteristieks voor de Staat is, dan 
dat zijn grondslag niet filosofisch is, maar 
berust op het Er staat geschrevenl en Er is 
geschiedl 

Vlammend schrift 
Wie ook maar enigszins bekend is met de 
christen-democratische traditie, kent de 
herkomst van die leus. Het is een van de 
meest karakteristieke uitspraken van de 
negentiende-eeuwse christen-staatsman 
Guillaume Groen van Prinsterer. Hij weet 
ook dat Groen er een andere betekenis in 
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legde dan in dit rapport is gesuggereerd. 
Hi) verwees ermee naar het Evangelie en 
naar de geschiedenis. Hij sloot er de Voor
rede van zijn monumentale werk 'Ongeloof 
en Revolutie' mee af: 'lk eindig met de ver
klaring dat ik, tegen aile wijsheid der men
sen, bij het gevoel van eigen zwakheid, 
twee woorden, als onderpand der zege, 
ten leus heb er staat geschrevent en er is 
geschied I Een fundament tegen elk schut
gevaarte, een wortel tegen iedere wervel
wind van filosofisch ongeloof bestand. De 
Historie, die ook het vlammend schrift van 
den heiligen God is. De Heilige Schrift die, 
in de onafscheidelijkheid van gebeurtenis 
en leer, ook de historische schrift is. De 
Historie, gelijk zij niet enkel door de reeks 
der daden, maar vooral door de ontplooi
ing der begrippen gevormd wordt; gelijk zij 
door de feiten der Openbaring haar aan
vang en betekenis en richting en eenheid 
ontvangt.' 

Het is nu juist de factor der historie, die 
ten enenmale ontbreekt in dit rapport. De 
historie is verneveld tot 'intersubjectiviteit', 
tot 'respect voor de verschillende christen
democratische tradities', tot 'politieke filo
sofie'.' Als leerling van Groen is het mijn 
stellige overtuiging dat dit een te zwakke 
en gebrekkige grondslag is om het ge
bouw van Staat en overheid op te bouwen. 
Een dergelijke redenering raakt ten enen
male niet 'het identiteitsbepalende begin
sel' van Staat en overheid. ''' 

Wat bedoelde Groen toen hij sprak over 
'het vlammend schrift der Historie'? Aller
eerst dat de Staat geen algemene ver
standswaarheid is, maar een historisch ge
geven. De Staat is niet af te leiden uit de 
rede, noch uit de natuur, noch uit de volks
wil of het volkskarakter. Zo wordt het mees
tentijds wei voorgesteld, maar dat is in 
strijd met de geschiedenis. Men kan niet 
zeggen de Staat is van de burgers, die 

6. Ibidem 117-119 
7 Ibidem. 137 
8 Ibidem, 117 
9. Ibidem 116 

10 Ibidem 116 
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deden hem ontstaan en die beschikken er 
daarom over. Oat is evenmin het geval als 
dat de school het bezit zou zijn van de kin
deren, of de universiteit van de studenten, 
of het ziekenhuis van de patienten, of de 
kerk van de gelovigen, of het huwelijk van 
de echtgenoten. De Staat is niet identiek 
met de verenigde en gezamenlijke wil van 
de burgers Hij is niet een vennootschap, 
een compagnie met aandeelhouders en 
directie. Groen van Prinsterer wil zeggen: 
de Staat is een ordening, die niet aan men
selijk initiatief is ontsprongen. Hij is van ha
ger orde. Hij is er bij de gratie Gods. Men 
kan en mag hier spreken van een godsge
schenk. In dat opzicht is er dus enige gelij
kenis tussen de Staat en de theocratie van 
het oude Israel. In die zin namelijk dat de 
Staat een dimensie meer bezit dan de oud
Griekse polis, dan een civitas, laat staan 
dan een imperium De Staat heeft een mys
tiek-religieuze wijding die tot uitdrukking 
komt in de symbolen van de Staat: scepter, 
zwaard en kroon. Groen van Prinsterer is in 
zijn gedachten over de historische Staat 
de geestelijke antipode van Rousseau met 
ziJn maatschappelijk verdrag en ook van 
John Locke met zijn leer van de democra
tische meerderheid. 

Groens 'Er staat geschreven en er is ge
schied!' is dus geen politieke filosofie, 
maar vertaling van het 'vlammend schrift' 
der historie. Daarom kan volgens hem ai
leen daar zinvol over de Staat gesproken 
worden, waar de historie niet verneveld is 
door filosofie of sociologie, maar men er 
nog in beluistert de sprake en daden 
Gods. Oat was het geval bij Groen. Het 
was ook nog het geval bij de Leidse histo
ricus Huizinga. Wie kent niet zijn schilde
ring van het ontstaan van de Nederlandse 
Staat? 'Vraagt men, wat in het staatkundige 
de diepste insnijding is geweest, die de 
tijdperken scheidt, dan moet het antwoord 
zijn: de Nederlandse opstand tegen Span
je. In de staatkundige geschiedenis der 
zestiende eeuw is de Nederlandse op
stand het nieuwe, het ongehoorde, de gist 
van later wasdom. En de Nederlandse op-
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stand is Prins Willems werk in de mate, 
waarin ooit een mens een tijd bewegen kan 
... Op Hollands bodem, in Hollands doods
nood, in Hollands eenvoud en ernst is Wil
lem de historische figuur van het Wilhel
mus geworden Een woord, een voor
stelling verbindt in 's Prinsen Ieven alles 
wat ooit zijn streven is geweest, hoe deer
lijk ook de staat van verwezenliJking, waar
in hij het moest achterlaten, verschilde van 
de idee. Het is het woord: 'Vader/and', zo
als het klinkt in de aanhef van het Wilhel
mus: 'het vaderland getrouwe ... ' En Va
derland is voor de Prins: 'Cette union 
g(merale de toutes les provinces, non point 
de nom, de titre et de papier, mais de cou
rages, volontes, moiens et facultes. 'II Wie 
zou hier ook niet denken aan Prins Willems 
brief aan Sonoy over het verbond dat hij ter 
wille van dit volk gesloten had met 'den Po
tentaat der potentaten'? 

Nu wil ik niet beweren, dat elk besef van 
het 'vlammend schrift' der historie in dit 
rapport ontbreekt, maar hoe verzwakt en 
vaag treedt het naar voren. Wat de plaats 
van Oranje in ons staatsbestel betreft, lees 
ik op bladzijde 276 als noot in kleine let
ters, dat 'de christen-democratie een groat 
respect kent voor de traditie en voor het 
historisch gegroeide, en dat zij om die re
den (I) ook gehecht is aan de constitutio
nele monarchie en aan de plaats van Oran
je in ons bestel, omdat de Koning van ouds 
uitdrukking geeft aan de waarden die de 
Nederlandse samenleving stempelen en 
hij als zodanig een verbindende kracht is 
(I)'. Vergelijken wij dat met de geladen 
woorden van Groen van Prinsterer over het 
koningshuis 'Het is in de Nederlandse 
Staat een eigen voorrecht dat het grond
wettig koningschap eenzelvig is met het 
historisch koningschap. Hier is het koning
scnap, meer wellicht dan in enig land, met 
republikeinse zin en geest doorvoed, heeft 
het een republikeinse wortel, is geboren uit 
de geschiedenis van het Gemenebest. De 
koning is het eminente hoofd, hetgeen de 

11 Oe Nederlandse NatJe. 82-95 
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Natie eeuwenlang begeerd heeft. In die 
eenvoudige waarheid ligt de waarborg te
gen afwijkingen aan de ene of aan de an
dere kant. De Koning van Nederland is niet 
een Landsheer, maar ook niet een figurant 
de Prinsen van Oranje hebben nooit in de 
volkshistorie voor figuranten te boek ge
staan. De Koning is beschermheer, des
noods tegen de meerderheid, desnoods 
tegen een tijdelijke opinie; Beschermheer 
van de rechten en vrijheden des volks. Dit 
is het denkbeeld geweest in 1813, en daar
om was het woord, op zichzelf misschien 
gevaarlijk, Soeverein, in ons land niet ge
vaarlijk, omdat hetgeen daarin gevaarlijk 
had kunnen zijn, in onze volkshistorie een 
correctief had.'" 

De Staat is 's mensen 
eerste identiteit, zijn 
Vaderland 

Staat en historie zijn bijna identiek. Daar
om ligt in de Staat, en nergens anders, het 
identiteitsbeginsel van een volk. Daarom 
ook kan een mens bij wijze van spreken 
niets ergers overkomen dan statenloos te 
worden. Hij is dan uit de historie gebannen 
en een zwervend stofdeeltje geworden in 
de oneindige wereldruimte. Een volk heeft 
niets kostbaarders dan zijn Staat. En zon
der Staat wordt volk tot massa, tot menig
te; 'tot onaanspreekbare horden, tot sa
menklonteringen van geestloze indivi
duen'. · De Staat is 's men sen eerste iden
titeit, zijn Vaderland. En door de Doop de 
Kerk 's mensen tweede identiteit, ziJn Moe
der. 
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Het is daarom ook slechts tegen die his
torische achtergrond, dat zinvol gespro
ken kan worden over de rol van de over
heid in de samenleving en over de publie
ke gerechtigheid. Want de overheid in haar 
ordenende taak wordt slechts dEm als niet
autoritair en onderdrukkend ervaren als de 
samenleving de overheid orgaan weet van 
een hoger instantie dan die van een coali
tie van partijen of van een democratische 
meerderheid; orgaan namelijk van de 
Staat als rechtsgemeenschap, waaraan al
len door diepe historische banden ver
knocht zijn. Als het immers om het wei of 
wee, om het voortbestaan van die histori
sche rechtsgemeenschap gaat, dan zijn 
geen offers te groot en geen lasten te 
zwaar. Prins Willem I is ook daarvan het 
lichtend voorbeeld. 

Heeft het massale democratiseringspro
ces niet de Staat als een dierbaar en kost
baar goed uit ons geheugen verdreven? 
Wat beseffen wij nog van de woorden die 
de fijnzinnige jurist mr. Paul Scholten eens 
aan de Staat wijdde: 'De Staat onder
scheidt zich van aile andere samenle
vingsverbanden door twee wezenlijke trek
ken: de onderwerping aan de Staat is on
vriJwillig in oorsprong en onvrijwillig in we
zen. Onze geboorte lijft ons in in een Staat 
zonder dat wij daar de minste invloed op 
hebben. Elke gedachte aan een vrije keus 
is daarbij uitgesloten, evenzeer als een 
keus van ouders en familie. Ons bestaan 
draagt de grondtrekken van de Staat, 
waarin wij zijn geboren en die de onze is. 
Het is waar dat de Staat ook genaturali
seerden kent. Maar de Staat kan krachtens 
zijn wezen door naturalisatie toch slechts 
een gering aantal vreemdelingen opne
men in vergelijking met het aantal ingeze
tenen door geboorte. Juist naturalisatie on
derstreept het onvrijwillig karakter van het 
staatsburgerschap. Onderdaan zijn van 
een bepaalde Staat is de rechtskundige 

12 Parlementaire Stud1en en Schetsen. Deellll. 95 
13 G. Groen van Pnnsterer, La nationalite rei!Qieuse. 10. 

11 
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uitdrukking van een biologische en histori
sche waarheid, die ieder mens als een 
vooraf gegeven feit heeft te accepteren'. '' 
De Staat zo bezien, is een rechtsgemeen
schap, niet slechts tussen de thans !even
den, maar tussen de levenden, de gestor
venen en hen die straks geboren zullen 
worden. 

Als de Staat niet zulke diepe historische 
wortels had, hoe zou Nederland de eeu
wen door zijn blijven bestaan, aile dreigin
gen van buitenaf en van binnenuit ten 
spijt? Hoe zou Nederland de bange jaren 
van de Duitse bezetting hebben kunnen 
doorstaan? En hoe zou Nederland de 
zwermen anarchisten, krakers, antinomen 
en chaoten hebben kunnen overleven? 

En wanneer thans de Staat in vergetel
heid zou geraken, zelfs daar waar men dat 
het minst zou verwachten, namelijk in het 
CDA, wat zouden de gevolgen zijn? Het 
zou betekenen, dat de overheid hoe Ianger 
hoe meer de speelbal van het volk zou 
worden, van de politieke partijen, van de 
publieke opinie. Want waar de Staat uit het 
gezichtsveld verdwijnt, daar dringt zich de 
volkssoevereiniteit als onontwijkbare 
macht op. Het zou betekenen, dat het 
staatsgebouw en de staathuishouding hoe 
Ianger hoe onstabieler werden en op den 
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duur een staatsbankroet tegemoet gingen. 
Een duidelijke waarschuwing in die rich
ting heeft onlangs in zijn afscheidscollege 
te Rotterdam prof. mr. W.J. Slagter reeds 
Iaten horen toen hij sprak van 'Schaarse 
rechten' (Deventer, 1989). Dan stort ook 
het hele schone bouwwerk van de publie
ke gerechtigheid als een kaartenhuis in el
kaar. 

Waarmee ik met een variatie op een die
pe wijsheid uit het bijbelboek Prediker 
maar wil zeggen: Alles heeft zijn tijd, aile 
dingen hebben hun duur. Er is een tijd om 
aile aandacht te richten op de maatschap
pij en er is een tijd om voile aandacht te ge
ven aan de Staat. lk denk dat het thans de 
tijd is om meer aandacht te geven aan het 
hoge en kostbare goed van de Staat. En 
dat ter wille ook van de samenleving en 
van de publieke gerechtigheid. Wat dat 
betreft is er voor het CDA in zijn bezinning 
op Staat en overheid, en op hun functie in 
de samenleving, nog een grote taak weg
gelegd. 

14 Verzamelde Geschrdten, Tweede Deel. 154v 
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Dr. G.J.M. van Wissen 

Publieke 
gerechtigheid, de 
ideologie van het 
CDA verwoord 1 

Geen overheidsinstantie kan haar be
staan legitimeren door te verw1jzen naar 
historische rechten, Gods wil of wat dan 
oak. De meerderheid bes/ist, maar oak 
deze is gebonden aan bovensubjectieve 
normen en waarden. Een bespreking 
van het rapport 'Publieke gerechtigheid. 
Een christen-democratische visie op de 
ro/ van de overheid in de samen/eving '. 
Van Wissen.· Zander een minimale more
le consensus komt genormeerd over
heidshande/en in de Iucht te hangen. 

Het pragmatisme als politieke ideologie is 
steeds meer vastgelopen. Men kan geen 
samenleving ordenen zonder normen en 
waarden en maatschappelijke prob!emen 
blijken niet aileen 'technocratisch' te kun
nen worden opgelost. Dit alles betekent 
een nieuwe kans voor een politiek die zich 
door normen en waarden wil Iaten leiden. 

De christen-democraten hebben zich, 
sedert hun samengaan in het CDA in 1980, 
regelmatig op de relatie geloof en politiek, 
kerk en staat bezonnen. De partij koos 
daarbij voor een politiek vanuit beginselen 
en wees het pragmatisme als grondslag 
principieel af. In haar 'Program van Uit
gangspunten' uit 1980 verwoordde de par
tij haar fundamentele visie, terwijl in de di
verse verkiezingsprogramma's deze visie 
is geconcretiseerd. Het Wetenschappelijk 
lnstituut voor het CDA heeft in tal van rap-
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porten deze visie verder uitgewerkt en op 
diverse beleidsterreinen toegepast. In no
vember 1990, bij het tienjarig bestaan van 
het CDA, verscheen bij het Wetenschap
peliJk lnstituut een rapport waarin de eer
dere rapporten met elkaar in verband wer
den gebracht en waarbij zij werden gerela
teerd aan de principiele visie van het CDA 

In deze recensie kan geen recht worden 
gedaan aan de gevarieerdheid en rijkdom 
van dit omvangrijke rapport. We lopen de 
verschillende hoofdstukken langs en voor
zien deze van een aantal kanttekeningen. 
Het eerste hoofdstuk bevat een inleiding 
en een probleemstelling. De bruikbaarheid 
van het rapport wordt zeer vergroot door 
een overzicht vooraf van hetgeen aan de 
orde komt, door conclusies en samenvat
tingen per hoofdstuk en door een uitge
breide samenvatting aan het eind van het 
rapport. 

Uit dit eerste hoofdstuk blijkt welk in
drukwekkend blikveld het rapport heeft: 
bijbels-theologische, historische, juridi
sche en sociologische beschouwingen 

Dr G J.M van W1ssen (1943) IS un1vers1ta1r hoofddocent 
b11 de vakgroep staatsrecht aan de Un1versiteit van Am
sterdam 
1 Deze recens1e IS een bewerk1ng van een besprek1ng 

d1e is verschenen 1n het Katholiek Nieuwsblad van 26 
februar1 1991 onder de tltel 'Publieke Gerecht1ghe1d' 
overtrekt belang van het maatschappelijk middenveld' 
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wisselen elkaar af. Deze disciplines waren 
ook min of meer in de voorbereidende com
missie vertegenwoordigd. De feitelijke tekst, 
zo leert het voorwoord, is echter van de rap
porteur van de commissie, drs. A Klink. 
Deze heeft een stevige stempel op het rap
port gezet. Dit heeft het grote voordeel ge
had dat het rapport een eenheid is gewor
den in stijl en benadering, maar het heeft ook 
grote nadelen gehad. De rapporteur is, als ik 
juist ben gelnformeerd, socioloog en de so
ciologische beschouwingen in het rapport 
behoren tot de beste (bijvoorbeeld hoofd
stuk 6). Daarentegen is nogal wat kritiek mo
gelijk op de bijbels-theologische, historische 
en jur1dische gedeelten van het rapport 
Deze delen van het rapport hadden ofwel 
uitbesteed moeten worden aan deskundi
gen ofwel zij hadden grondig(er) door des
kundigen moeten worden gecontroleerd. Dit 
laatste is niet (voldoende) gebeurd. 

Vertekeningen 
Hoofdstuk 2 is gewijd aan het christelijk 
geloof en politieke overtuiging. Eerst wor
den enige bijbelse noties aangedragen. In 
dit gedeelte staan vele heldere, goede en 
ook mooie passages. Toch doet zich hier 
een probleem voor dat in de eerste hoofd
stukken voortdurend opduikt. De Bijbel en 
de geschiedenis worden niet onbevangen 
bestudeerd, maar bekeken vanuit de hui
dige christen-democratische opvattingen. 
Men zoekt aanzetten tot christen-democra
tisch denken en dit leidt regelmatig tot ver
tekeningen. Vanuit de hedendaagse visie 
op de verhouding geloof en politiek en kerk 
en staat wordt er naar de Bijbel gekeken. 
Zo wordt, om maar een voorbeeld te noe
men, op pagina 54 gesproken over'( .) de 
(onder)scheiding tussen kerk en staat die 
Christus wenst te geven.' Op pagina 56 
staat 'De ethiek van Christus geeft zicht op 
de verscheidenheid van verantwoordelijk
heden, waarvoor de overheid de voor
waarden moet scheppen of garanderen 
(gespreide verantwoordelijkheid)'. Mijns 
inziens word! hier teveel rechtstreeks uit de 
Bijbel afgeleid. 
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Wat het Oude Testament betreft, worden 
de uiteenzettingen gefundeerd op een 
analyse van de functie van de koning. Vol
strekt onjuist wordt op pagina 35 beweerd 
dat Israel in aanleg een monarchie was. 
Ten onrechte word! hier Deuteronomium 
17 aangehaald. Dit boek leest als het ware 
terug en reflecteert een situatie waarin Is
rael al een koning had. De grote verleiding 
van Israel was te willen zijn als de andere 
volkeren om hem heen. Zo wilde Israel ook 
een koning als de andere volken. Slechts 
omwille van de hardheid des gemoeds 
krijgt Israel een koning (zie Sam. I 8). Jam
mer zijn hier de talrijke verkeerde en ook 
onjuiste bijbelverwijzingen. 

Op bevredigende wijze worden vervol
gens enige visies behandeld op de sa
menhang tussen geloof en politiek: de 
theocratie, de Twee Rijkenleer, de christo
logische visie en de politieke theologie. 
Jammer is dat ook hier veel geleund wordt 
op secundaire en tertiaire literatuur. Aan
gehaalde literatuur en citaten maken een 
toevallige en wat bij elkaar geharkte in
druk. Verder is opvallend dat voornamelijk 
personen en stromingen uit de Reformatie 
worden opgevoerd. De katholieke traditie 
ontbreekt nagenoeg geheel. Bij het onder
dee! 'politieke theologie' wordt Bloch ten 
onrechte als politiek theoloog opgevoerd. 
AI heeft hij zich met het christendom en het 
jodendom beziggehouden, hij was een 
overtuigde athe1st en marxistisch-leninist. 
HiJ zag zichzelf in elk geval beslist niet als 
een 'politiek geengageerd christen' (ver
gelijk pagina 47)' 

Het hoofdstuk eindigt met de eigen visie 
op de verhouding tussen christelijk geloof 
en politieke overtuiging, waarop in hoofd
stuk 5 word! voortgebouwd. Kern van deze 
visie is- en daar ben ik het van harte mee 
eens- dat Christus ons oproept Zijn volge
ling te zijn op aile terreinen van het Ieven, 
ook op dat van de politiek. Er zijn geen ter
reinen waar je als christen niets te zoeken 

2 Zie bijvoorbeeld Ruth Romer. ·Ennnerungen an Ernst 
Bloch·. Deutschland Arch1v 1991 (4). 360 e.v 
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hebt of waar het Woord van Christus niet 
relevant is. 

Protestanten en katholieken 
De hoofdstukken 3 en 4 zijn gewijd aan de 
protestantse respectievelijk de katholieke 
staats- en maatschappijbeschouwing. Bei
de hoofdstukken zijn niet geheel bevredi
gend. In het hoofdstuk over de protestant
se visie word! deze visie versmald tot een 
gereformeerde. Zonder dit methodisch te 
verantwoorden worden de ontwikkelingen 
in het verleden geanalyseerd met behulp 
van het gedachtengoed van Dooyeweerd. 
'Levenssferen', 'structureel differentiatie
proces' en 'ontvlechting' zijn in elk geval 
voor de gemiddelde katholieke lezer onbe
kende termen. 

Ook in deze hoofdstukken wreekt zich 
weer, dat primair naar het verleden word! 
gekeken om de aanwezigheid van chris
ten-democratisch gedachtengoed toenter
tijd aan te tonen. Hierdoor word! de 'Sitz im 
Leben' van de diverse personages en op
vattingen te weinig in het oog gehouden, 
waardoor de beschouwingen iets onhisto
risch en eendimensionaals krijgen. Zo blij
ven mijns inziens bijvoorbeeld de princi
piele verschillen tussen Kuyper en De Sa
vornin Lohman onderbelicht, zoals deze 
bijvoorbeeld met betrekking tot het kies
recht naar voren kwamen. Lohman en zijn 
medestanders beschouwden Kuyper c.s. 
op grond van hun opvattingen als christen
democraten en deze benaming was voor 
hen bepaald geen eretitell 

Een zeer uitgebreide plaats word! toe
gekend aan Dooyeweerd en zijn Wijsbe
geerte van de Wetsidee. Zonder iets te wil
len afdoen aan het belang van het werk 
van Dooyeweerd moet er loch op gewezen 
worden dat het belang van zijn denkbeel
den in de ARP maar beperkt is geweest. 
Een wetenschappelijk verantwoord over
zicht van de verschillende opvattingen in 
de ARP zou meer voor de hand hebben 
gelegen. Wei is juist dat de verschillende 
stromingen binnen de ARP (bij de CHU 
was dit al veel minder het geval) de opvat-
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ling deelden van de eigenheid en eigen
standigheid van de verschillende maat
schappelijke verbanden. 

De schrijver doe! in hoofdstuk 4 een 
eerlijke poging de katholieke visie fair weer 
te geven en hij slaagt hier redelijk in. Ech
ter ook in dit hoofdstuk spelen de proble
men die ik hierboven heb vermeld. Teveel 
worden, omdat de schrijver terugkijkt, de 
verschillen tussen de protestantse en ka
tholieke visie verduisterd vanuit de een
heid van het CDA. Zo is de conclusie op 
pagina 104 overdreven dat de katholieke 
erflaters van de christen-democratie zich 
sterk verwant wisten met de protestantse 
politieke filosofie. 'Schaepman maakte 
zich zelfs het beginsel van soevereiniteit in 
eigen kring eigen'. Ook al heeft Schaep
man de term 'soevereiniteit in eigen kring' 
een enkele keer gebruikt, daarmee zitten 
hij en Kuyper nog niet op eenzelfde lijn. 
Soevereiniteit in eigen kring speelt bij 
Schaepman tegen een heel andere filoso
fisch-theologische achtergrond. Het be
grip 'soevereiniteit in eigen kring' past niet 
in de thomistische gemeenschapsleer, 
welke ten grondslag ligt aan de katholieke 
sociale leer. 

Zoals bij de ARP het belang van Dooye
weer word! overdreven, zo geschiedt dit in 
dit hoofdstuk met Maritain. Zijn invloed is, 
in elk geval in Nederland, maar beperkt 
geweest. 3 In tegenstelling tot wat in de 
conclusies op pagina 104 word! beweerd 
beoogt het katholieke sociale denken geen 
derde politieke weg te wijzen, maar criteria 
aan te dragen waaraan ieder politiek stel
sel kan worden getoetsl 4 

Overheidstaak 
Hoofdstuk 5 vormt het hart van het rapport. 
Hierin word! de christen-democratische 

3 Curieus IS dat met name die kathol1eken. die geen ka
tholieke partiJ wensten. z1ch op Mantain beriepen. Zo 
had het personalisme van Mantain nog al wat invloed 
binnen de katholieke groep rond het verzetsblad Chris
tofoor Een deel van deze ChnstofoorgroP-p is later 
"doorgebroken' naar de PartiJ van de Arbeid. 

4. Zie biJvoorbeeld de encycliek "Soll!citudo rei socialis" 
van Paus Johannes Paulus II uit 1987. nr 41 
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mens-, maatschappij- en staatsbeschou
wing weergegeven. Hierbij word! voortge
bouwd op hoofdstuk 2, de verhouding !us
sen christelijk geloof en politieke overtui
ging. De visie die hier wordt ontvouwd, be
vat twee wezenlijke elementen. Christus 
roept ons op Zijn volgeling te ziJn op aile 
terreinen van het Ieven, ook op dat van de 
politiek. Dit is de conclusie uit hoofdstuk 2. 
Het tweede element is dat het antwoord op 
deze oproep op het ene terrein anders ge
stalte zal krijgen dan op het andere terrein. 
Dit element vraagt nog enige toelichting. 
Als mens leeft men in talrijke situaties en in 
vele 'rollen' hiJ of ziJ is vader of moeder, 
echtgenoot, werknemer, staatsburger, lid 
van een sportclub etc. Elk van deze rollen 
worden met de gehele persoonlijkheid ver
vuld, maar men gaat niet in een rol op. Zo
als Sint Thomas zei 'totus sed non totaliter'; 
men is met ziJn of haar hele wezen vader of 
moeder, maar men is meer dan dat. Dit be
tekent dat het christen-zijn in het gezin an
ders tot uitdrukking komt dan op het werk, 
de sportclub of in een politieke partij. 
Waarom is dit zo? De katholieke sociale 
leer stelt dat mensen in talrijke verbanden 
samenwerken. Deze verbanden zijn on
derling verschillend omdat met het oog op 
de verwerkelijking van uiteenlopende doel
stellingen word! samengewerkt. Deze 
doelstelling kleurt de aard van dit samen
zijn.·· Dit inzicht is uitermate wezenlijk en 
het kan veel verhelderen. Ook het staats
gemeenschap is een samengaan van 
mensen met een eigen doelstelling: het be
vorderen van het 'bonum commune', het 
algemeen welziJn van haar leden. De doel
stelling van de staat is beperkt. Hiertoe be
hoort niet de bevordering van het eeuwig 
heil van de burgers of het belijden van het 
ware geloof. De staat heeft in het Iicht van 
het algemeen welzijn/algemeen belang 
maatschappelijke belangen af te wegen. 
De bevordering van het algemeen welzijn 
is de enige rechtsgrond voor het handelen 
van de burgerlijke overheid. De overheids
taak is even wezenlijk als beperkt. Om een 
eenvoudig voorbeeld te geven moord is 
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niet strafrechtelijk verboden omdat het te
gen Gods wil ingaat, maar omdat dit ingaat 
tegen het algemeen welzijn. Dit betekent 
ook dat niet alles wat niet strafrechtelijk 
verboden is, daarmee moreel geoorloofd 
is. 

Dit hier summier geschetste inzicht 
vormt het hart van de christen-democrati
sche visie. Deze visie wordt in de verschil
lende stukken van het CDA, en ook weer in 
dit rapport, uiteengezet - zoals reeds op
gemerkt - aan de hand van de terminolo
gie van Dooyeweerds 'Wijsbegeerte van 
de Wetsidee'. Centraal staat hier het uit
gangspunt van de 'soevereiniteit in eigen 
kring' het menselijk samenleven speelt 
zich af in onderscheiden kringen die elk 
een eigen aard bezitten en kwalitatief van 
elkaar onderscheiden zijn. De verschillen
de kringen hebben elkaars 'soevereiniteit' 
te respecteren. 

In de prakliJk gaat het vooral om de ver
houding tussen de staat en de maatschap
pelijke verbanden. Omdat de term 'soeve
reiniteit in eigen kring' gebruikt kan worden 
en ook gebruikt is, om de staat principieel 
buiten de deur te houden, beschouwt het 
rapport het 'subsidiariteitsbeginsel' uit de 
katholieke sociale leer als een welkome 
correctie. Terwijl het eerste begrip vooral 
de eigenheid en eigenstandigheid van de 
verschillende verbanden benadrukt. 
scherpt het tweede beg rip het inzicht in de 
aanvullende en ondersteunende taak van 
met name het staatsverband. 

Het antwoord dat de christen geeft op 
de oproep van het Evangelie zal dus ge
stempeld zijn door 'de aard van het ver
band', om het ook maar eens Dooyeweer
diaans te zeggen. Wat betekent dit voor 
het staatsverband? Zowel in het 'Program 
van Uitgangspunten' van het CDA als in dit 
rapport wordt de relevantie van het Evan
gelie voor het politieke bedrijf verwoord 

5 Vergl. G J.M. van Wrssen. 'De chrrsten-democratrsche 
vrsie op de rol van de staat rn het socraal-economisch 
Ieven', par. 2 a. Enige algemene begnppen van de 
rooms-katholieke soc1ale leer. (Amsterdam 1982) 11 
e.v 
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geacht in de volgende vier kernbegrippen 
publieke gerechtigheid in verbinding met 
gespreide verantwoordelijkheid, solidari
teit en rentmeesterschap. Oeze vier kern
begrippen vormen het hart van de politieke 
overtuiging van het CDA 

Terugkoppeling 
De relatie tussen geloof en politiek wordt 
mijns inziens in beginsel juist gezien. Deze 
relatie is niet rechtstreeks, maar loopt over 
een aantal schakels: Evangelie, kernbe
grippen, Program van Uitgangspunten, 
verkiezingsprogram, praktische politiek. 
Oil vraagt echter ook om een terugkoppe
ling, wil het Evangelie kunnen (blijven) 
functioneren als toetsingskader en inspira
tiebron van de praktische politiek. Deze te
rugkoppeling lukt, naar ik de indruk heb, 
maar zeer beperkt. Een vraag die in het 
rapport in het geheel niet aan de orde 
komt, maar die zeer belangrijk is voor het 
COA in de komende jaren, is de vraag naar 
de positie van de niet-christenen en nau
welijks-nog-christenen in het CDA" Ieder 
die zich herkent in dit politieke antwoord 
op de oproep van het Evangelie kan lid 
worden van het CDA Niet-christenen en 
nauwelijks-nog-christenen kunnen zich 
aangesproken voelen door de praktische 

Het CDA zal op den duur 
wei naast het Evangelie 
andere inspiratiebronnen 
accepteren 

politiek, door het verkiezingsprogram en 
wellicht door delen van het Program van 
Uitgangspunten van het COA, maar niet of 

Chrrsten Democratische Verkennrngen 8/91 

nauwelijks door de toetsing aan het Evan
gelie. Naarmate deze groep groter word! 
zal het COA uit twee alternatieven moeten 
kiezen: 6fwel, zoals het GPV, het lidmaat
schap uitdrukkelijk aileen openstellen voor 
christenen 6fwel naast het Evangelie ande
re inspiratiebronnen en toetsingskaders 
accepteren. lk denk dat de ontwikkeling -
op den duur - in de tweede richting zal 
gaan. 

AI kan men als katholiek met de kern van 
het betoog instemmen, toch valt ook in dit 
hoofdstuk 5 op, hoe gereformeerd van 
sfeer en woordgebruik de christen-demo
cratische visie wordt verwoord. Zo is de 
taak van de staat niet het bevorderen van 
het 'bonum commune', het algemeen wel
zijn, maar de staat heeft te handelen naar 
de norm van de 'publieke gerechtigheid' in 
verbinding met het bevorderen van ge
spreide verantwoordelijkheid, solidariteit 
en rentmeesterschap. 

Met de hier geschetste visie situeert het 
CDA zich ook tussen de beide andere 
hoofdstromingen in de Nederlandse poli
tiek, de sociaal-democratische en de libe
rale stroming. Beide zien, als kinderen van 
de Verlichting en de Franse Revolutie, als 
grootheden de staat en het individu. Terwijl 
de sociaal-democraten vooral een taak 
zien voor de staat bij de ontplooiing van 
het individu, houden de liberalen, met het 
oog op diezelfde ontplooiing, de staat zo
veel mogelijk weg bij het individu. De chris
ten-democraten zien echter een belangrij
ke rol voor het maatschappelijk midden
veld. Door een web van maatschappelijke 
verbanden kunnen de mensen zich ont
plooien, kan verantwoordelijkheid worden 
gespreid en kunnen solidariteit en rent
meesterschap worden beleefd. De staat 
dient hierbij voorwaarden scheppend en 
corrigerend op te treden. De zorg voor de 
ruimte van dit maatschappelijk midden
veld loop! als een rode draad door het rap
port heen. lk kom hieronder nog op terug. 

6. Vergl. A C ZrJderveld. 'Van oude en nieuwe christenen 
Cultuur en religre en het CD A' Christen Democrat!sche 
Verkenmngen 1990 (9). 366 e.v. 
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lnstrumenten 
In hoofdstuk 6 komt het instrumentele ka
rakter van het overheidsbeleid aan de 
orde. Hoe moet het overheidsbeleid vorm 
worden gegeven en hoe moeten de be
schikbare instrumenten worden gehan
teerd zodat publieke gerechtigheid, ge
spreide verantwoordelijkheid, solidariteit 
en rentmeesterschap gestalte kunnen krij
gen? Het is een belangrijke en actuele ma
terie. Het gaat erom mensen aan te spre
ken op hun verantwoordelijkheid en hen te 
confronteren met hun keuzen. Vluchtge
drag, het afwentelen van de gevolgen op 
anderen etc., moeten worden voorkomen. 
De mens is geen engel en geen duivel, 
maar een mengeling van goed en kwaad. 
Mensen moeten met hun keuzen en ver
antwoordelijkheden worden geconfron
teerd, maar deze verantwoordelijkheid 
moet ook niet worden overspannen. Bij aile 
hoogdravende normen voor overheidshan
delen moeten we ons wei realiseren dat 
menselijk handelen in belangrijke mate 
slechts gestuurd kan worden door een 
'mix' van Iokken en dwingen. 

Zoals al eerder opgemerkt, behoort 
hoofdstuk 6 tot de beste en overtuigendste 
hoofdstukken van het boek, maar ook hier 
betreur ik het, dat geen jurist het rapport 
nog eens grondig heeft doorgelezen lk 
noem slechts enkele punten. Op pagina 
139 wordt gesproken van parlementair be
krachtigde wetten. In Nederland worden 
wetten niet door het parlement bekrach
tigd. Het parlement is medewetgever (arti
kel 81 Grondwet) Op pagina 141 worden 
bepaalde ontwikkelingen als 'onrechtma
tig' aangeduid. Uit het verband begrijp ik 
dat hiermee niet een strijd met artikel 1401 
van het Burgerlijk Wetboek wordt bedoeld, 
maar een sociaal-ethisch oordeel. Op pa
gina 172 wordt gesproken over 'zelfstandi
ge maatregelen' van de Koning/regering. 
Je moet maar weten dat hier blijkbaar ge
doeld wordt op zogenaamde zelfstandige 
algemene maatregelen van bestuur 
(amvb), regelgeving door de Koning/rege
ring zonder wettelijke grondslag. 

318 

Boekbesprekmg 

Grondwet 
Hoofdstuk 7 is gewijd aan Grondwet en 
grondrechten Bij dit hoofdstuk blijf ik wat 
Ianger stilstaan. Voor een goed begrip 
eerst het volgende. Sinds 1983 kent onze 
Grondwet in hoofdstuk 1 een grondrech
tencatalogus. Deze grondrechten zijn van 
een uiteenlopend karakter. Het grootste 
deel bestaat uit voor de rechter afdwing
bare vrijheids- en gelijkheidsrechten (bij
voorbeeld vrijheid van meningsuiting, 
godsdienst en levensovertuiging, vereni
ging, vergadering en betoging) alsmede 
participatierechten, zoals bijvoorbeeld het 
kiesrecht en het petitierecht Het meren
deel van deze grondrechten stond reeds 
v66r 1983 op uiteenlopende plaatsen in de 
Grondwet. Nieuw in de Grondwet zijn eni
ge zogenaamde 'sociale grondrechten', 
opdrachten aan de staat/overheid met een 
zeer zwak juridisch karakter, zoals bijvoor
beeld artikel 19, 1: 'Bevordering van vol
doende werkgelegenheid is voorwerp van 
zorg der overheid'. 

Volgens het boek ademt hoofdstuk 1 van 
de Grondwet de oude tweedeling 
staat/overheid en individu en blijft het 
maatschappelijk middenveld teveel uit het 
beeld. Gepleit wordt voor een verruiming 
van de vrijheidsrechten zodat maatschap
pelijke verbanden zich hierop kunnen be
roepen wanneer hun maatschappelijke taak 
door staat/overheid wordt weggedrukt ln
ternationale verdragen, zoals bijvoorbeeld 
het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens (EVRM) geven hiervoor meer 
aanknopingspunten dan de Grondwet 

lk ben het met het betoog hardgrondig 
oneens. Op de eerste plaats vraag ik miJ af 
of de kritiek op hoofdstuk 1 van de Grand
wet terecht is. Weliswaar missen wij een ar
tikel als artikel 19, 3 van de Duitse Grand
wet: 'Die Grundrechte gelten auch fUr in
landische juristische Personen, soweit sie 
ihrem Wesen nach auf diese anwendbar 
sind'. Echter, zowel de vrijheid van gods
dienst en levensovertuiging (artikel 6 'indi
vidueel of in gemeenschap met anderen') 
als de vrijheid van onderwijs (artikel 23) Ia-
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ten expliciet ruimte voor een institutionele 
beleving van grondrechten. Dit geld! uiter
aard ook zowel voor de vrijheid van vereni
ging (artikel 8) als voor die van vergade
ring en betoging (artikel 9). De jurispru
dentie heeft uitdrukkelijk erkend dat ook in
stituties, maatschappelijke verbanden, zelf 
dragers van grondrechten kunnen zijn. 
Ook de sociale grondrechten monopolise
ren geen taak voor de staat, zoals bijvoor
beeld blijkt uit een analyse van het boven 
weergegeven artikel 19, 1. Juist door de 
termen 'bevordering van' en 'voorwerp van 
zorg' word! aangegeven dat de overheid 
geen garantie afgeeft noch een bepaalde 
taak monopoliseert. Het woord 'overheid' 
1n plaats van 'regering' of de 'wet' geeft 
aan, dat aile bestuurslagen in voorkomen
de gevailen tot deze bevordering zijn ge
roepen. 

De gevaren van 
belangenbehartiging door 
het maatschappelijk 
middenveld zijn 
ondergesneeuwd 

Nog afgezien van het feit dat het mijns 
inziens niet nodig is de sociale vrijheids
rechten in de Grondwet zwaarder aan te 
zetten, is het ook de vraag of dit uberhaupt 
wei zo wenselijk is. Zoals boven reeds aan
gegeven is, word! het belang van het 
maatschappelijk middenveld in het boek 
sterk benadrukt. Daar ben ik het op zich 
mee eens. Toch meen ik dat, hoewel de 
gevaren van een belangenbehartiging 
door het maatschappelijk middenveld in 
het boek niet onvermeld blijven, deze toch 
wat worden ondergesneeuwd. Wat is ech-
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ter het democratisch gehalte van talr'tjke 
maatschappelijke organisaties en verban
den?' Welke invloed bezitten individuen op 
vakbonden, omroepen, ziektenkostenver
zekeraars, besturen van scholen, zieken
huizen en bejaardenoorden? Een invloed 
op het reilen en zeilen van de overheid 
word! grondwettelijk en grondrechtelijk ge
waarborgd. Feitelijk is de mogelijkheid tot 
medebeslissen en/of inspraak bij de over
heid vaak groter dan in de maatschappij. 
In talrijke sectoren worden betrokkenen bij 
het ontwerpen en de uitvoering van over
heidsmaatregelen betrokken. Daarbij komt 
dat besluiten van een overheidsorgaan op 
redelijk eenvoudige en in elk geval tamelijk 
goedkope wijze, kunnen worden getoetst 
in een zogenaamde Arobprocedure, terwijl 
besluiten van maatschappelijke verban
den aileen in een tijdrovende en uiterst 
kostbare civiele procedure kunnen worden 
aangevochten. Bovendien stelt het rapport 
dat de vrijheidsrechten geen 'horizontale 
werking' (dienen) te hebben. Grondrech
ten gelden aileen voor de relatie overheid
burger (hier ben ik het overigens wei mee 
eens). Men heeft dus geen grondrechtelijk 
verweer als een maatschappelijke organi
satie bijvoorbeeld de vrijheid van gods
dienst aantast. 

De vraag wie een bepaalde maatschap
pelijke taak dient te verrichten moet beant
woord worden aan de hand van het subsi
diariteitsbeginsel. Het uitgangspunt van 
de gespreide verantwoordelijkheid ('coun
tervailing powers') is hierbij van groot be
lang. De vraag hoe bijvoorbeeld de socia
le zekerheid het best behartigd kan wor
den dient geen voorwerp te zijn van een 
'sociaal vrijheidsrecht'. Deze vraag kan 
minder hoogdravend aan de hand van bo
venstaande uitgangspunten worden opge
lost. Grondrechten zijn aileen aan de orde 
als wezenlijke rechten en vrijheden in het 
geding zijn, zoals de vrijheid van gods
dienst en levensbeschouwing en de vrij-

7 Deze kntiek wordt ondersteund door het recente CDA
rapport Polttiek dicht bt) de mensen · 
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heid van onderwijs. Zo is het grondrechte
lijk heel wat anders of maatschappelijke 
verbanden, die sterk identiteitsgebonden 
zijn, door de overheid tot fusie met open
bare instellingen worden 'gestimuleerd' 
zoals scholen dan verbanden die dit niet 
zijn, zoals instellingen op het gebied van 
de sociale zekerheid. 

G rond rechten 
Dit brengt mij op het volgende punt Ook 
het rapport doet mee met de hedendaag
se trend om het begrip 'grondrechten' 
steeds verder op te rekken. In feite ligt hier 
mijns inziens een overspannen grondrech
tenbegrip aan ten grondslag: een wetsbe
paling word! aanzienlijk opgewaardeerd 
als zij als een grondrechtsbepaling kan 
worden beschouwd. Dit is onjuist omdat 
deze kwalificatie 'grondrecht' juridisch 
niets toevoegt: een recht neemt het juri
disch karakter aan van de regeling waarin 
het staat: een grondrecht ·In een APV heeft 
een ander rechtskarakter dan een in een 
wet in formele zin, in de Grondwet of in een 
verdragfl 

Er heerst in het boek een duidelijke ver
warring over wat een grondrecht is. Zo 
word! er op pagina 212/213 bijvoorbeeld 
gesproken over 'fundamentele grondrech
ten', 'fundamentele rechten' en grondrech
ten die formeel bekrachtigd en tot rechts
regels kunnen/moeten worden verheven. 
Verder fietsen daar nog algemene rechts
beginselen tussendoor. Een duidelijke ter
minologie lijkt mij van belang. Het hart van 
de grondrechten word! gevormd door de 
erkenning van de menselijke waardigheid, 
welke onvreemdbaar is en welke iedere 
mens bezit, ongeacht ras, leeftijd, geslacht 
etc. Deze menselijke waardigheid is abso
luut en geld! altijd en overal. Deze mense
lijke waardigheid kent allerlei aspecten, 
zoals de vrijheid van godsdienst, van me
ningsuiting etc. Steeds weer worden in de 
loop van de geschiedenis, nieuwe conse
quenties uit deze notie van de menselijke 
waardigheid getrokken, zoals het recht op 
privacy en de onaantastbaarheid van het 

320 

Boekbesprek1ng 

lichaam. Deze aspecten worden mensen
rechten genoemd. Mensenrechten zijn 
fundamentele aanspraken, voortvloeiend 
uit de menselijke waardigheid. Opgeno
men in de wereld van het recht worden 
deze mensenrechten tot grondrechten Er 
is dus een wezenlijke relatie tussen deze 
(morele) mensenrechten en de (juridische) 
grondrechten.a Deze band moet blijven. 
Het is niet bevorderlijk voor de bescher
ming van de menselijke waardigheid als 
het begrip grondrechten steeds verder 
word! opgerekt en ook waarden juridisch 
gaat vormgeven die slechts in een ver ver
band staan tot deze menselijke waardig
heid. Wat bijvoorbeeld te denken van 'het 
recht om winstgevende bezigheden te ont
plooien'? (vergelijk pagina 214) Ook de 
collectivisering van de grondrechten moet 
met wantrouwen worden bekeken. Niet 
vergeten moet worden dat het uiteindelijk 
individuen zijn die, via de maatschappelij
ke verbanden, de primair aan hun toeko
mende grondrechten realiseren. 

Hoofdstuk 8 draagt de titel 'Hergroepe
ring van verantwoordelijkheden'. Het is 
een interessant hoofdstuk waarin, aan de 
hand van enige eerder verschenen rap
porten van het Wetenschappelijk lnstituut 
voor het CDA, op een aantal terre1nen de 
consequenties worden geschetst van de 
ontvouwde christen-democratische visie. 

Volkssoevereiniteit 
Hoofdstuk 9, 'Kiezen en besturen' snijdt 
een veelvoud aan onderwerpen aan. Aan 
een hiervan wil ik kort aandacht schenken. 
De staat, de burgerlijke overheid heeft te 
handelen naar de norm van de publieke 
gerechtigheid. Dit betekent volgens het 
rapport dat de volkssoevereiniteit dient te 
worden afgewezen. Het rapport probeert 
de misverstanden, die deze afwijzing kan 
oproepen, zoveel mogelijk te voorkomen. 
Deze afwijzing van de volkssoevereiniteit 

8 Vergl G J.M. van Wissen. Grondrechten. (Zwolle 1989) 
3/4 

9. Vergl. G.J.M. van Wissen. a w. par 1.1 'Het begrip 
grondrechten·. 1 e v. 
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berust op het feit dat het overheidshande
len zich moet Iaten normeren door boven
subjectieve normen en waarden (de pu
blieke gerechtigheidsnorm in samenhang 
met de drie andere kernnoties) Dit houdt 
volgens het rapport geen afwijzen van de 
democratie in. de meerderheid beslist, 
maar biJ deze beslissing is ook de meer
derheid gebonden aan bovensubjectieve 
normen en waarden Het rapport drukt dit 
uit met het adagium 'Niet de majoriteit, 
maar de autoriteit (van de normen)' ··· Het 
gaat hierbij om een heel belangriJk uit
gangspunt. Ook wetten die een meerder
heid hebben gekregen in de volksverte
genwoordiging kunnen ethisch gezien on
recht bevatten. Dit weten we uit de Tweede 
Wereldoorlog. Legaliteit en legitimiteit zijn 
niet per definttie geliJk. Hier komt ook het 
verschiJnsel van de burgerlijke ongehoor
zaamheid om de hoek. Het probleem is 
echter dat in het rapport de term 'volks
soevereiniteit' in een wat ouderwetse bete
kenis word! gebruikt. Tegenwoordig bete
kent in de Westerse democratieen volks
soevereiniteit niet 'wat de meerderheid be
slist is per se rechtvaardig of gerecht', 
maar, zoals de Ouitse Grondwet zegt 'Aile 
Staatsgewalt geht vom Volke aus' (artikel 
20, 2 GG). Oil is veel meer een formeel be
grip: er is geen andere formele bron van 
overheidsgezag dan de volkswil. En hier
mee is het CDA het eens er is geen enke
le overheidsinstantie die haar bestaan kan 
legitimeren door te verwiJzen naar histori
sche rechten, Gods wil of wat dan ook. 
Ook de koningin ontleent haar positie aan 
de Grondwet. 

Toch ligt hier een groat maatschappelijk 
probleem. De overheid is gebonden aan 
normen en waarden. Deze binding is ech
ter aileen te realiseren als deze normen en 
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waarden een zeker maatschappelijk 
draagvlak bezitten. Tot de jaren zestig was 
dit het geval. Seder! die tijd is onze sa
menleving steeds meer levensbeschouwe
liJk en ethisch verbrokkeld geraakt. Dit 
werd aanvankelijk nauwelijks als een pro
bleem ervaren. De BV Nederland behoor
de ethisch neutraal te zijn en had tot taak 
de ruimte te scheppen dat ieder naar 
eigen normen zijn of haar Ieven kon inrich
ten. Deze opvatting ondervindt de laatste 
tijd steeds meer kritiek. Ook dit rapport 
staat haaks op deze opvatting. Natuurlijk 
heeft ieder het recht naar eigen normen en 
waarden te Ieven, maar binnen deze maat
schappelijke levensbeschouwelijk-ethische 
pluriformiteit moet een zekere minimale 
consensus bestaan zonder welk een ge
normeerd overheidshandelen in de Iucht 
komt te hangen. Het zoeken en formuleren 
van deze minimale morele consensus acht 
ik een belangrijke taak voor de komende 
jaren. 

Het rapport word! afgesloten met een 
kort hoofdstuk over 'Het Europa van de 
burgers'. Het CDA, het Wetenschappelijk 
lnstituut voor het COA en de rapporteur 
verdienen een compliment voor dit rap
port. De andere politieke partijen kunnen 
(en zullen ook) jaloers ziJn op zo'n breed 
uitgewerkte politieke visie. 

Zoals boven gebleken is, heb ik nogal 
wat kritiek. Oeze laat echter mijn waarde
ring voor het rapport als zodanig onverlet. 

10 D1t IS een typ1sche uitdrukk1ng van de CHU en niet 
·een gel1efde uitdrukk1ng van de · oudvaders· der 
chr1sten-democrat1e . zoals ten onrechte op pagina 
258 wordt beweerd 
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Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

De democratische wereldrevolutie 
en de christen-democratie 

Globalisering en revitalisering van de inter
nationale christen-democratie. Een nieuw 
Program van Uitgangspunten en een nieu
we wereldwijde strategie. 

Veellanden profiteren van de democra
tische wereldrevolutie. De grote proble
men waar de wereldgemeenschap voor 
staat, vragen om een mondiale aanpak. In 
het Iicht van die ontwikkelingen is het drin
gend noodzakelijk dat de christen-demo
cratie haar strategie versterkt. In maart 
1992 zal de Christen-Democratische ln
ternationale in Santiago de Chile een con
gres houden over een nieuw program van 
uitgangspunten. Mr. J.JAM. van Gennip 
is nauw betrokken bij de voorbereidingen 
van deze conferentie. In drie artikelen zet 
hij zijn visie uiteen over achtergronden, 
strategie en mogelijke richting van een 
nieuw Handvest. Het eerste artikel gaat 
over de achtergronden van de internatio
nale christen-democratie. 

Die schijnbaar onmogelijke combinatie, 
het afwijzen van de ideele fundamenten 
van de Franse Revolutie en tezelfdertijd het 
accepteren van een aantal van haar ver
worvenheden en vrijheden, dat dilemma 
voor christenen in de negentiende en be
gin deze eeuw heeft de christen-democra
tie die specifieke plaats gegeven in de 

322 

Europese geschiedenis De rnissies van 
Abraham Kuyper naar de Verenigde Sta
ten en de opwekkingen van Don Sturzo 
vanuit zijn ballingsoord Landen in de 
Tweede Wereldoorlog zijn van de andere 
kant voorbeelden van pogingen om eigen
lijk al van meet af aan de betekenis van de 
christen-democratie voor de wereld buiten 
Europa te onderstrepen: Wie gelooft in de 
universele betekenis van de Blijde Bood
schap, wie gelooft in een boodschap voor 
heel de wereld, en wie thuis de verrijking 
en bevrijding heeft ervaren van het syste
matisch en radicaal doordenken van de 
band tussen christendom en maatschap
pelijk handelen, weet dat die reflectie ook 
voor andere situaties vruchtbaar moet zijn. 

Die wetenschap is al lang niet meer het 
werk van politieke missionarissen. Niet
continentale Europeanen behoren tot de 
fervenste verdedigers van de overtuiging, 
dat juist in andere situaties de christen-de
mocratie een boodschap heeft Bij de ves
tiging en verdieping van de democratie. Bij 
de afwijzing van de mening, dat armoede 
een onbestrijdbaar gegeven is. Bij de ge
dachte, dat politiek het volgen is van domi
nante culturele en maatschappelijke 
trends. Bij de verwachting dat menswaar
digheid en menselijk Ieven bij de technolo
gie van de toekomst een nieuwe bescher
ming behoeven. Latijns Amerika is uiter-
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aard het werelddeel, dat het eerst in ge
dachten komt, met een brede en voor de 
vestiging van een democratische en socia
le rechtsorde soms doorslaggevende ver
worteling van de christen-democratische 
ideeen. Maar ook de Filippijnse christen
democraten proberen hun democratie uit 
te tillen boven de voor de politiek daar be
palende persoonlijke belangen. Er is grote 
belangstelling onder Koreaanse christe
nen niet aileen voor het christen-democra
tisch gedachtengoed, maar ook voor de 
analyses en beschouwingen van Abraham 
Kuyper als antwoord vanuit het Evangelie 
op de uitdaging van een zich modernise
rende samenleving. In Afrika is er in Ugan
da, maar ook bij de politieke openingen in 
Zuid Afrika grote belangstelling voor de 
vraag, hoe het christelijk mensbeeld de 
basis kan vormen voor politieke program
ma's die uitgaan van gelijkheid van allen, 
ongeacht stam of huidskleur. En dichterbij 
huis is er de Movement for Christian De
mocracy, in het Verenigd Koninkrijk, die al
daar tracht eventueel binnen de bestaan
de partijen, het vermaterialiseerde politie
ke debat te injecteren met ideele noties. 
(Stel je voor dat de Europese christen-de
mocraten tegenover deze inspanning de 
Tories zouden omarmen zonder voorbe
houd en zonder op te komen voor die no
ties') En bijzonder opvallend is de belang
stelling in de Verenigde Staten, waar het 
Center for Public Justice- de naam aileen 
al straalt herkenbaarheid uit - met steun 
van ex-president Carter volgende maand 
een groot congres gaat houden over bete
kenis en mogelijkheden van het christen
democratisch denken voor de Amerikaan
se politiek. Tot slot is genoegzaam be
kend, hoeveel interesse in Midden en Oost 
Europa bestaat voor onze uitgangspunten 
en de wijze waarop wij daarmee tot partij
vorming komen. 

Gemiste kansen 
Tevredenheid over het van het Europese 
continent u1twaaieren van de ch(lsten-de
mocratie is echter allerminst op zijn plaats. 
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Het mag dan zo zijn, dat er iets van mon
diale interesse in deze stroming is gaan 
ontstaan; de beslissende vraag is, welke 
rol zij speelt bij de huidige democratische 
wereldrevolutie. In het laatste kwart van 
deze eeuw zijn en worden de kaarten ge
schud, misschien voor generaties, van de 
partijpolitieke verhoudingen binnen de 
nieuwe democratieen. De evidente suc
cessen in Latijns Amerika roepen de vraag 
op naar de afwezigheid of de mislukking in 
de meerderheid van de Ianden van het
zelfde continent, op een moment, dat zich 
aan kerk en katholieken de bekering vol
trekt, dat men kerk, noch christen kan zijn 
zonder de optie voor de armen. lntegen
deel we zien een soms letterlijk bloed kos
tende tegenstelling tussen de theologen 
van de volkskerk en de ideologen van de 
christen-democratie. Bij de huidige demo
cratische revolutie, bij the winds of change, 
in Afrika speelt de christen-democratie 
maar bij uitzondering een rol, ondanks de 
prominente rol van christenen bij de om
wentelingen. Azie zou in de programme
ring van de internationale christen-demo
cratie een bijzondere plaats moeten inne
men: daar zou de dialoog tussen christe
nen en vertegenwoordigers van de andere 
wereldgodsdiensten van de grond moeten 
komen in een experimentele maatschap
pelijke en politieke samenwerking. Oat is 
van doorslaggevende betekenis voor het 
sociale gehalte van de samenleving al
daar, maar evenzeer als laboratorium voor 
de onder andere door de theoloog Hans 
Kung in zijn recente boek Projekt Welte
thos zo bepleite basisvoorwaarde voor een 
wereldwijde morele consensus, die op 
haar beurt weer noodzakelijk is voor een 
respectvolle democratie op wereldniveau. 
In West Europa zelf zien we de neergang 
van de christen-democratie in Frankrijk, 
maar ook de gemiste kansen in het demo
cratiseringsproces in Spanje en vooral 
Portugal. In Midden en Oost Europa is 
vooral de vraag aan de orde, of tegenover 
de grote sociale nood, maar ook tegenover 
de imperatief van snelle welvaartsverho-
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ging de inspiratie van de Bijbel doorwerkt 
of de omarming van het kapitalisme de 
overhand krijgt. 

De anderen 
Het is een pover excuus om te stellen dat 
andere internationale politieke stromingen 
ook weinig succesvol zijn geweest: de in
ternationale communistische beweging 
bleek al een kwart eeuw geleden niet echt 
aan te slaan in het voor haar zoveel belo
vende Latijns Amerika, nadat al eerder 'de 
markt' in de Angelsaksische wereld verlo
ren was gegaan, en de steun bij de deko
lonisatie van Afrika bleek niet te verzilve
ren. De duurzaamheid in Azie is groter dan 
gedacht, maar geenszins veilig gesteld. 
De familie van conservatieve en kapitalisti
sche partijen is groot, heeft het tij mee, 
maar is te heterogeen om van een echte 
wereldalliantie te spreken De bewering, 

De bewering dat de 
liberale eindoverwinning de 
wereld zou openleggen 
voor de VVD's van onze 
dagen kan aileen op een 
Nederlands symposium 
bedacht worden 

dat Fukuyama's proclamatie van de liberal 
eindoverwinning, de wereld zou openleg
gen voor de VVD's van onze dagen kan ai
leen maar op een Nederlands symposium 
bedacht worden' Daarentegen is de com
binatie van sociaal engagement, zo men 
wil bevrijding, democratie en moderniteit, 
zoals belichaamd in de Socialistische ln
ternationale, waarschijnlijk in staat zich 
verder te ontplooien en echt te profiteren 
van de democratische wereldrevolutie. 
Ook deze stroming heeft fouten gemaakt 
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en teleurstellingen moeten incasseren. 
Soms waren de lid-partijen te 'burgerlijk' 
om echt door het volk als zijn representant 
gezien te worden. Soms kwam in radicali
teit en gedrevenheid het democratisch ge
halte onder druk. In Latijns Amerika heb
ben de socialisten het zeker niet beter ge
daan dan de christen-democraten, eerder 
het tegendeel Ook in Afrika is nog van 
geen doorbraak sprake, maar de aanwe
zigheid van de Socialistische lnternationa
le in Azie is wezenlijk belangrijker dan die 
van de christen-democraten. Er is meer 
de Socialistische lnternationale probeert 
geweldig te kapitaliseren op haar leidende 
rol bij de internationale ontwikkelingssa
menwerking. In het intellectuele debat pro
beren politici als Brandt, Brundland, Carls
son en Pronk zich duidelijk te profileren 
naar de Derde Wereld. In het gegeven dat 
de sociaal-democratische Ianden propor
tioneel het belangriJkste aandeel in de ont
wikkelingshulp leveren, kunnen zij hun 
geloofwaardigheid versterken. En in de 
benutting van die invloed voor een socia
listisch of op zijn gunstigst sociaal-de
mocratisch ontwikkelingsmodel kunnen zij 
zelfs in vele Ianden, waar zij als partij zwak 
vertegenwoordigd zijn, hun invloed op de 
maatschappijopbouw uitoefenen. De suc
cessen van de socialisten op het lberisch 
schiereiland en het opvullen van de ruimte 
in Frankrijk, die ontstond door het inkrim
pen van de communistische partij, de we
dergeboorte in ltalie hebben hun bijna een 
meerderheidspositie in West Europa be
zorgd, in ieder geval tot het grootste parle
mentaire blok in het Europese Parlement 
gemaakt en hun een goede uitgangsposi
tie verschaft voor de opbouw van verwan
te partijen in Midden en Oost Europa, on
danks de aversie daar tegen het woord so
cialisme. Het is niet onbegrijpelijk, dat 
sommigen ernstig verontrust raken bij het 
perspectief van uitbreiding van de EG van 
met name de Scandinavische Ianden en 
een voor langere tijd geconsolideerde 
meerderheidspositie van de socialisten in 
het Europese besluitvormingsproces. 
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Motivering 
Maar hiermee komen we vanzelf bij het 
centrale dilemma van de internationale 
chr·isten-democratie wat is het eigenlijke 
motief om de aanwezigheid van de chris
ten-democratische stroming wereldwijd te 
willen bevorderen? Zowel vanuit ideologi
sche overwegingen als vanuit de lessen 
van de contemporaine geschiedenis is er 
maar een motief valabel de overtuiging 
dat de boodschap van het Evangelie we
reldwijd en in de specifieke situatie van 
een bepaald land in haar vertaling naar 
maatschappelijke en politieke actie de hu
maniteit van een samenleving wezenlijk 
kan bevorderen, garanderen of herstellen. 

Omgekeerd het motief om politieke filia
len in andere Ianden te vestigen heeft zel
den gewerkt. Oat geld! zeker de creatie 
van politieke bewegingen, die vooral her
kenbaar zijn voor grote partijen uit het bui
tenland. De geschiedenis van de commu
nistische partijen in Latijns Amerika is er 
een duidelijk bewijs voor. Zelfs de opzet 
om door middel van de stichting van de 
naties overstiJgende politieke conglomera
ten nationale belangen te overstimen zal 
maar zeer beperkt succes hebben, als 
daardoor de nationale geloofwaardigheid 
in het geding komt. Op de slagvelden van 
de Eerste Wereldoorlog sneuvelde de in
ternationale solrdariteit tussen de Franse 
en Ourtse socialisten. Hooggestemde re
devoeringen waren in de jaren dertig niet 
in staat om de nationale tegenstellingen 
tussen christen-democraten van bijvoor
beeld Frankrijk, Ouitsland en Oostenrijk te 
overbruggen. Men moet zich geen al te 
grote illusies maken over de hechtheid van 
banden tussen ideologisch verwante poli
treke parliJen, als er tussen de betrokken 
naties duidelijk belangentegenstellingen 
zijn. Neo-kolonialisering en veiligstelling 
van buitenlandse invloed word! snel aan 
de kaak gesteld. Zeker: als gezagvolle po
litieke leiders hun electoraat kunnen over
tuigen, dat het opgeven van korte termijn 
nationale belangen op lange termijn voor
delen heeft, dan kan ideologische ver-
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wantschap, het stoelen op dezelfde politie
ke overtuiging, doorslaggevende voorde
len hebben. Oat hebben de Europese 
christen-democraten bewezen in de jaren 
na de Tweede Wereldoorlog, maar de 
grenzen daarvan worden ook weer bij bij
na iedere huidige Europese top zichtbaar. 

Wanneer daarom het motief is een bond
genoot te vinden, zal men er gemakkelijk 
bedrogen uitkomen. Als nationale belan
genbehartiging bijvoorbeeld vraagt het 
zich afzetten tegen gevestigde economi
sche belangen van andere Ianden, dan zal 
een partijgroepering, die zich laat 'kopen' 
om minder sterk voor die belangen in het 
krijt te treden, op den duur ook weinig 
steun en verworteling ten deel val len. lnter
nationale politieke stromingen hebben niet 
het monopolie op dit soort pijnlijke ervarin
gen. Christelijke kerken delen in de erva
ring, dat aileen bij verregaande identifica
tie met de noden en behoeften van hun ge
meenten sprake kan zijn van een echt le
vende kerk. 'Satellitisering' en 'filialisering' 
van politieke partijen zijn uit den boze. 

Autonomie en authenticiteit 
Het is duidelijk dat bij de selectie en de 
promotie van christen-democratische par
tijen vanuit het buitenland of bij de promo
tie van bepaalde stromingen of personen, 
het eigenlijke motief doorslaggevend is. 
Als satellitisering de - soms onbewust -
verborgen agenda is, komt men tot een 
andere keuze dan wanneer het gaat om de 
bevordering van de eigenstandige verta
ling van levensbeschouwelijke overtuiging 
in politieke actie. Oat motief ter bevorde
ring van christen-democratische partijen 
kan aileen maar zijn de overtuiging, dat in 
aile tijden en in aile situaties het Evangelie 
aanspoort tot maatschappelijke, culturele 
en politieke actie tot behoud van humani
teit en bescherming van zwakken, en niet 
aileen economisch zwakken. Oemocratie 
vraagt daarbij in vele gevallen coalitievor
ming van gelijk-gernspireerden en gelijk
gezinden, en een vertaling naar eigen 
autonome en niet van buitenaf opgelegde 
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inzichten, over orientering en prioriteiten in 
die concrete situatie. Oat betekent dat 
christen-democraten in nationale situaties 
keuzen kunnen maken, die sterk afwijken 
van verwanten op andere plaatsen en in 
andere tijden. Authenticiteit en autonomie 
zijn kernbegrippen. De afgelopen twee de
cennia hebben ons geleerd, dat de chris
telijke sociale leer niet meer bestaat, maar 
dat de universele principes een vertaling 
behoeven aangepast aan tijd en continent. 
De rijkdom en de kracht van de kerken we
reldwijd is gelegen in en wordt bepaald 
door de mate waarin die universaliteit zijn 
plaats en tijdgebonden vertaling vindt. 

De centrale opdracht van de christen-de
mocratie in de ontwikkelingslanden zal an
ders getekend worden dan in de hoog ont
wikkelde ge·lndustrialiseerde wereld, en 
weer anders vertaald worden in de Ianden, 
die hun samenleving moeten opbouwen 
op de puinhopen van een halve eeuw of 
meer communistische dictatuur. Bij ons 
gaat het vooral om de problemen van een 
doorgeschoten welvaartsstaat; de con
frontatie met nieuwe ethische vragen, wel
ke door de ontwikkeling van de technolo
gie, in het bijzonder de biotechnologie, 
aan de orde worden gesteld; de effecten 
van overconsumptie op het milieu; in het 
algemeen, hoe wij als heersende klasse in 
de wereldsamenleving met onze actuele 
privileges omgaan Het dient bij ons in het 
Westen primair ook in de politiek te gaan 
om een ommekeer, sommigen zullen dat 
als een bekering willen kwalificeren. In de 
ontwikkelingswereld daarentegen zou men 
de opdrachten, waarvoor die samenlevin
gen staan, intern en in hun verhouding met 
de rijke wereld, eerder als een proces en 
opdracht tot bevrijding kunnen benoemen. 
Terwijl de agenda van de voormalige so
cialistische Ianden, met het oog op de ver
woesting van het maatschappelijke weef
sel, de uitbuiting van het economisch po
tentieel en de vervuiling van het milieu, met 
de term herstel kan worden samengevat. 
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Zeker er begin! zich een ander motief af te 
tekenen voor de vorming van een krachti
ge internationale christen-democratische 
beweging de interdependentie Als wij 
zien, dat in de komende decennia aileen in 
internationale gezagsverbanden een aan
tal mondiale problemen kunnen worden 
opgelost, dan is het zeker zinvol om te be
vorderen, dat de Boodschap voor de ge
hele wereld ook vertaald word! in een 
Boodschap voor een wereld. Oat pleit in
derdaad te meer voor een nieuwe en ener
gieke aanpak van de bevordering van een 
wereldwijde en lokaal sterk vertegenwoor
digde christen-democratise he beweging. 
Maar om niet met het bovenstaande in 
strijd te komen: die beweging heeft het 
fundament van de gezamenlijke politieke 
overtuiging, maar vindt op nationaal ni
veau zijn vertaling in eigenstandige politie
ke programma's en op internationaal ni
veau haar voorkeur voor een wereldorde, 
die zeker geen sanctionering zal zijn van 
de bestaande gevestigde belangen. Het 
motief om de een of de andere groepering 
te erkennen en te bevorderen als de chris
ten-democratische stroming in een land 
kan daarom aileen zijn het christen-demo
cratisch gehalte tezamen met de realisti
sche inschatting van de verworteling van 
de betrokken groepering. Niet de belan
genparallelliteit op korte termijn, laat staan 
de belangenondergeschiktheid De katho
lieke en protestants-christelijke partijen in 
lndonesie zouden hun namen niet waard 
zijn geweest, als zij zich in hun opstelling 
ten aanzien van de lndonesische onafhan
kelijkheid ondergeschikt hadden aan de 
opinie van de Nederlandse christen-demo
craten in het dekolonisatieprocesl 

Analyse 
De overtuiging dat in aile situaties en tijden 
de Boodschap van Bevrijding een verts
ling in maatschappelijke en politieke actie 
vraagt; de wetenschap dat in onze dagen 
ondanks of juist vanwege de belangenon
gelijkheid in de wereld die Boodschap een 
vertaling moet vinden op mondiaal niveau, 
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dat zijn de motieven voor een nieuwe 
krachtige en getnspireerde actie ter bevor
dering van de christen-democratische be
weging wereldwijd en voor een wereld. 
Maar christen-democratie is de brug van 
het ideaal naar de werkelijkheid. Een 
vruchtbaar beleid voor de uitbouw van de 
christen-democratie internationaal is ge
stoeld op de pijlers van ideeel engage
ment en realisme. In wezen hebben we 
met niet minder dan vier situaties te rna
ken: 

1. Gevestigde parttjen. 
Er is een gestabiliseerde en breed geac
cepteerde christen-democratische bewe
ging, die echter morele, intellectuele en 
soms financiele steun vraagt. Denk aan 
Chili, El Salvador, Venezuela. De kwets
baarheid ligt in de hulpbehoevendheid. 
Die maakt het JUist verleidelijk voor sommi
ge buitenlandse krachten om dissidente 
bewegingen te steunen, niet altijd op on
begrijpelijke gronden (bijvoorbeeld daar 
waar de beweging aan het verworden is). 
Maar het voeden van the seeds of discon
tent baart op termijn meestal onkruid. In 
Guatemala hebben we het moeten bele
ven, hoe vanuit verschillende christen-de
mocratische partijen in de recente verkie
zingscampagne verschillende kandidaten 
gesteund werden en een van de centrale 
leiders van de internationale christen-de
mocratie die zich als presidentskandidaat 
had gepresenteerd, me de door toedoen 
van een Europese christen-democratische 
partij, die daar op zich ook weer rationele 
gronden voor kon aanvoeren, werd versla
gen. Daarentegen is in Chili door de mees
te donoren de lijn gehouden, dat partijeen
heid de conditio sine qua non was voor het 
verkrijgen van buitenlandse steun. 

2. Eerste initiatieven en aanmeldingen: 
Er zijn een of meestal meer kleinere groe
peringen die zich als christen-democrati
sche beweging of als de christen-demo
cratische partij presenteren en aansluiting, 
en vooral hulp, zoeken bij de internationa-
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le familie of bij Europese partijen afzonder
lijk. Selectie, vorm van steunverlening, ge
nuanceerde stimulering van onderlinge sa
menwerking, maar vooral timing van deer
kenning zijn hier van doorslaggevende be
tekenis voor zuiverheid en kracht van een 
toekomstige christen-democratische be
weging. Het gaat veelal om pre- en post
revolutionaire situaties, waarin vanwege 
de vervolging of de wanorde de acties en 
opinies van enkele individuele pioniers 
voor de christen-democratie nog niet om
gezet zijn in hechte partijvorming. Derhal
ve kunnen ook buitenlandse krachten nog 
een bepalende invloed spelen. Eduardo 
Frey is zo naar boven gekomen met een 
mengeling van Europese tegenwerking 
(sommigen vonden hem en zijn beweging 
veel te links en te marginaal) en steun. 
Duarte was zo'n pionier. In deze rij hoort 
ook thuis: de voormalige christen-demo
cratische Venezuelaanse president Rafael 
Caldera. Zij konden concentraties van po
litieke macht en aanhang rond zich organi
seren, tezamen met een stevige ideologi
sche basis, waardoor zij in hun Ianden een 
herkenbare en belangrijke en soms bepa
lende invloed konden uitoefenen in het de
mocratiserings-, armoedebestrijdings- en 
moderniseringsproces. Zij hebben de be
lofte waar proberen te maken, dat armoe
de ook in vrijheid kan worden bestreden, 
ontwikkeling bevorderd, democratie ver
diept. Die belofte deed velen in de jaren 
vijftig en zestig geloven, dat zeker in een 
continent als Latijns Amerika de toekomst 
was aan de christen-democratie als het al
ternatief voor dictaturen van links en 
rechts. Helaas kwam het tot in onze dagen 
meer voor dat het ontbrak aan gezagvolle 
pioniers, aan ideologisch gehalte of aan 
een bredere politieke machtsbasis. Niet 
zelden speelde daarbij de verwarring een 
rol, de elkaar zeker niet ondersteunende 
en soms zelfs direct tegenwerkende inter
venties van buitenlandse christen-demo
cratische partijen, de premature of te late 
erkenning van een bepaalde stroming als 
de enige echte christen-democratische, 
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de verkeerde of te geringe steun. Wat ging 
er bijvoorbeeld recentelijk mis in Peru, in 
Portugal, in HaHi? Oat zijn kostbare lessen 
nu de internationale christen-democratie 
voor dezelfde soort uitdaging staat in Mid
den en Oost Europa. 

3. Een schone lei: 
Een derde situatie doet zich voor in Ianden 
- meestal tot op heden gekenmerkt door 
een eenpartijsysteem - waar in het geheel 
nog geen aanzet tot een christen-demo
cratische beweging is. Het gaat hier voor
al om Afrika. Het gaat om de beleidsvraag 
of een geconcentreerde aanpak van bui
ten gewenst is om in die Ianden een nieu
we politieke generatie te interesseren in de 
kracht van een levensbeschouwelijke poli
tieke stroming, en of dat perspectiefvol is. 
Vanuit het Angelsaksische of Franse, of 
Portugese moederland is geen christen
democratisch concept aangereikt En nu 
allerwegen gebroken wordt met de een
partijstaat, en tezelfdertijd kerken en chris
tenen krachtig van zich Iaten horen in hun 
oproep voor een sociaal, moreel en politiek 
reveil, is er aile reden om in ieder geval de 
keuzemogelijkheid van politiek op levens
beschouwelijke grondslag aan te reiken. 

4. Associatie. 
Een vierde situatie doet zich tenslotte voor 
in het geval een bestaande niet-christen
democratische partij zou kunnen evolue
ren naar affiliatie en lidmaatschap. Zeker in 
Ianden zonder historische christen-demo
cratische traditie moet die weg niet worden 
uitgesloten. We kennen de discussie hier
over met betrekking tot het Verenigd Ko
ninkrijk en Scandinavie, met de specifieke 
problematiek in de laatste Ianden van al 
bestaande kleine christen-democratische 
groeperingen. Maar zeker in Latijns Ameri
ka en Azie moet niet worden uitgesloten, 
dat bestaande belangrijke politieke stro
mingen, die zich op dit moment nog niet 
als christen-democratisch afficheren, aan
sluiting zullen zoeken bij de internationale 
beweging. Er zijn heel wat Ianden, waar 
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politieke leiders uit het provincialisme wil
len treden en aansluiting willen zoeken bij 
een van de internationale politieke conglo
meraties, juist omdat men zich bewust is 
geworden van de interdependentie en de 
noodzaak boven-nationale en mondiale 
besluitvorming ook met behulp van politie
ke families te be·lnvloeden. 

Een succesvol beleid om vanuit de inter
nationale christen-democratie kwaliteit, 
verworteling en invloed te bevorderen, zal 
naast een zuivere motivering derhalve op 
de eerste plaats gestoeld zijn op de analy
se van mogelijkheden en beperkingen in 
een specifiek land. Daarover zal het ge
sprek ge·lntensiveerd dienen te worden, 
zoals gelukkig nu al een ge·lnstitutionali
seerd gesprek plaatsvindt over toelating 
van en steun aan partijen in Midden en 
Oost Europa. Zoals hierboven geschetst 
is, zal die analyse slechts zelden betrek
king hebben op een volkomen vrije situa
tie. In het geval van een al bestaande en 
breed gedragen, maar om assistentie vra
gende partij zal de analyse zich dienen te 
beperken tot die behoefte aan assistentie 
en zal een maximale terughoudendheid 
ten aanzien van interne partijontwikkelin
gen geboden zijn. Daar waar grote niet
christen-democratische stromingen con
tact zoeken, zal de analyse zich uiteraard 
moeten concentreren op de reele kansen 
van een 'eigen' christen-democratische 
beweging en de aanwezige basis binnen 
de applicerende partij om tot geaffilieerd 
en volwaardig lid uit te groeien. Aan zo'n 
operatie heeft de EVP zich nu gezet, wat 
betreft de Britse Conservatieven en even
tueel enkele Scandinavische partijen. Ge
loofwaardigheid vraagt, dat hier serieus en 
principieel de maat genomen wordt, en dat 
dat niet door een of twee lid-partijen ge
beurt, maar ge·lnstitutionaliseerd en op het 
juiste internationale niveau. 

Ongelijktijdige gelijktijdigheid 
Nog belangrijker echter is een goede ana
lyse in de situatie, waar de christen-demo-
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Per1scoop 

cratie in de kiem aanwezig is en waar zich 
meerdere kandidaten melden. 

Het gaat daarbij om een dubbele analy
se. Uiteraard is een oordeel nodig over de 
kwaliteit en het gehalte van de leidende fi
guren, van het ideologische gehalte van 
de zich meldende beweging en van de 
perspectieven om een relevante politieke 
beweging te worden. Maar het gaat ook 
om een duidelijk inzicht in de noden, pro
blemen en kansen van land en bevolking. 
De dubbele analyse zal soms leiden tot 
een zekere schifting en zelfs uitsluiting, zoals 
bij sommige blokpartijen in Midden Europa. 
Maar het moet ook mogelijk zijn een absolu
te keuze voorshands uit te stellen en de 
verschillende persoonlijkheden en stro
mingen in staat te stellen zelf het gehalte 
van de christen-democratie te versterken 
en naar elkaar toe te groeien. 

Het belangrijkste bij de analyse is echter 
het respect voor de eigenheid in ontwikke
lingsfase en sociaal-culturele situatie. Een 
beweging of personen, die op het eerste 
gezicht hier voor ons de meest herkenbare 
zijn, de meest toegankelijke, de meest kos
mopolitische, zullen loch lang niet altijd uit
groeien tot de echte representanten van 
een brede volksbeweging, die de christen
democratie moet zijn. Uit de analyse van 
de sociale, culturele en economische si
tuatie in een land kan blijken dat het 
levenspeil van de massa ligt onder het 
aanvaardbare niveau. Oat de cultuur ge
domineerd word! door media vanuit het 
buitenland en er gebrek is aan expressie
mogelijkheden. Oat het niet mogelijk is de 
economische situatie op eigen kracht te 
verbeteren doordat exportmogelijkheden 
geblokkeerd worden. Of in dat geval moe
ten we accepteren dat de echte christen
democratische stroming de advocaat is 
van de armsten, opkomt voor culturele au
tonomie en internationaal bepaalde econo
mische afhankelijkheden onder vuur 
neemt. Daarmee komt zo'n beweging niet 
zelden te staan tegenover de directe be
langen van Ianden, waarin christen-demo-

Chr1sten Democrat1sche Verkenn1ngen 8/91 

craten regeringsverantwoordelijkheid dra
gen en mede verantwoordelijk zijn. Oat is 
de prijs die de christen-democratie aan 
haar eigen uitgangspunten verschuldigd 
is, dat is bovendien de les van de eigen 
geschiedenis. De christen-democratie is 
het meest succesvol, het meest zuiver ge
weest als emancipatiebeweging van 'klei
ne luyden', achtergestelden, vervolgden 
soms, als beweging, die opkwam voor hun 
autonomie en zelfontwikkeling tegen natio
nale en soms internationale overheersingen. 
Het gaat er niet om de huidige welvaartssi
tuatie, waarin de meeste Westeuropese ian
den verkeren, als norm aan te leggen voor 
de christen-democratie in echte ontwikke
lingslanden, of in situaties van ontworsteling 
aan onderdrukking. Het functioneren van 

Een christen-democratie 
die in situaties van 
armoede en achterstelling 
niet progressief is, is haar 
naam niet waardig 

de markt, de beheersing daarvan en de 
correcties daarop zijn nu eenmaal anders 
in Ha'iti, El Salvador, Portugal en Roemenie 
dan in de Bondsrepubliek, ltalie en de Be
nelux. Wie in Bolivia opkomt voor nationali
sering van de mijnindustrie is nog geen 
communist, evenmin als Abraham Kuyper 
het was in 1903 en wie in Polen de blokka
de van het Gemeenschappelijk Europees 
Landbouwbeleid aanvalt, kan juist daarom 
ons verwant zijn. Een christen-democratie 
die in situaties van armoede en achterstel
ling niet progressief is, is haar naam niet 
waardig, evenmin als een beweging die in
ternationale blokkades en dominanties niet 
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echt hard durft aan te vallen. Een Christen
Democratische lnternationale die daarvoor 
de ruimte niet laat, komt zichzelf tegen. 

Zuivere motivering bij steunverlening en 
eventueel selectie van nieuwe christen-de
mocratische partijen, een scherpe taxatie 
van kwaliteit, ideologisch gehalte en 
draagvlak bij kandidaten en een royale 
analyse van de problemen en uitdagingen, 
waarvoor de christen-democratie in een 
bepaald land staat, dat is de basis, waar
op de strategie tot bevordering van die 
christen-democratie in een bepaald land 
en wereldwijd moet stoelen. 

Eigen aandacht 
Een hernieuwde strategie en een nieuw 
wereldwijd handvest zijn de twee andere 
elementen van de relancering van de 
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Christen-Democratische I nternationale. 
Daarop zal in volgende artikelen worden 
ingegaan. Het beleid ten aanzien van de 
wereldwijde, ook buiten-Europese, uitbrei
ding en versterking van de christen-demo
cratie moet ook in ons land intensief voor
bereid en besproken worden. Het is onjuist 
kritiek te hebben op de twee of drie grote 
christen-democratische partijen, die een 
bewuste strategie ter zake van deze uit
breiding hebben gevolgd, als we zelf onze 
verantwoordelijkheid voor beleidsformule
ring, en steunverlening niet aanpassen 
aan de nieuwe uitdagingen. 
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Cor1ferentre 

'SCHAKELS TUSSEN RECHT EN BELEID' 
CONFERENTIECYCLUS 'PUBLIEKE GERECHTIGHEID' 

Vier thema's krijgen de aandacht van deskundigen uit christen-democratische kring. Het 
gaat daarbiJ respectievelijk om de (her)overweging van overheidstaken en de sturingsfi
losofie van christen-democraten, om de staatkundige vernieuwing, om de christen-de
mocratie in het Europa van de burgers en- tenslotte- om de relatie tussen geloof en po
litiek. De conferenties zullen in vier universiteitssteden van ons land plaatsvinden. Drie in
leiders belichten telkens weer een onderdeel van het aan de orde gestelde thema. Een 
en ander mondt uit in een discussie onder Ieiding van een dagvoorzitter. Het staat u uiter
aard vrij aan de gedachtenwisseling deel te nemen. 

Donderdag 16 januari 1992 te Maas
tricht 

Zaterdag 28 september te Til burg 
Thema: 'Rechtsstaat en de sturing in 

christen-democratisch perspec
tief' 

Tijd ± 1000- 16.00 uur 

Thema: 'Het christen-democratisch per
spectief op een gelntegreerd 
Europa' 

Woensdag 27 november 1991 te Nijme
gen 

Tijd. ± 16.00-21.00 uur 

Donderdag 26 maart 1992 te Amster
dam Thema: 'Staatkundige vernieuwing en de 

trias politica' 
Tijd ± 16.00- 21.00 uur 

Thema ·Geloof en politiek in christen-de
mocratisch perspectief' 

Tijd ± 16.00- 21.00 uur 

Christen Democratische Verkenningen zal u maandelijks informeren over het programma 
en de sprekers van de eerstkomende conferentie. 

DEELNEMERSKAART CONFERENTIECYCLUS PUBLIEKE GERECHTIGHEID 

Naam: 
Ad res 
Postcode/woonplaats: 
Tel.nr. 

0 meld! zich hierbij aan voor de conferentie op 
0 28 september 1991 (Tilburg) 

'Rechtsstaat en de sturing in christen-democratisch perspectief' 
0 27 november 1991 (Nijmegen) 

'Staatkundige vernieuwing en de trias politica' 
0 16 januari 1992 (Maastricht) 

'Het christen-democratisch perspectief op een gelntegreerd Europa' 
0 26 maart 1992 (Amsterdam) 

'Geloof en politiek in christen-democratisch perspectief' 

0 wens! het rapport 'Publieke Gerechtigheid' ad f 42,50 te ontvangen 
0 is lid van het CDJA/student 

De deelnemersbijdrage zal aan de zaal worden voldaan. Bij inschrijving, doch niet-deel
name zal het bed rag met behulp van een toegezonden acceptgiro worden overgemaakt. 

Datum: Handtekening 
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Conferentre 

PROGRAMMA VAN ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1991 IN TILBURG 

lnleiders: 
Mr. E.M.H. Hirsch Ballin: 
'Een christen-democratische grond
rechtenvisie en de taken van de over
heid' 
Mr. E.MH Hirsch-Ballin, minister van Jus
titie, zal in zijn lezing de taken van de over
heid in het Iicht van de christen-democrati
sche visie op grondrechten belichten. 

Prot. mr. P. de Haan: 
'De sturingsfilosofie van de christen-de
mocratie' 
Prof. mr. P de Haan is emeritus hoogleraar 
in het burgerlijk en agrarisch recht aan de 
Technische Universiteit Delft en het admi
nistratief recht en grondgebruikrecht aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij gaat 
in op het sturingsconcept van de christen
democratie. Aan welke criteria dient het 
overheidsbeleid te voldoen'? Welke instru
menten kan zij daarbij het beste inzetten'? 

Aanmelding 

Prot. mr. H.J. de Ru: 
'Organisatierechtelijke implicaties van 
het christen-democratisch denken' 
Prof. mr. H.J. de Ru is hoogleraar staats
en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. Hij geeft een uiteenzetting 
over de organisatie van de overheid mede 
in het Iicht van privatiseringsvraagstukken 

Dagvoorzitter: dr. A.A. de Moor, emeritus 
hoogleraar theorie en geschiedenis van de 
algemene sociologie aan de Katholieke 
Universiteit Brabant. 

* wijzigingen onder voorbehoud 

De lezingencyclus wordt begeleid door het rapport 'Publieke Gerechtigheid'. Ter voor
bereiding van de lezingen kunt u dit rapport bestellen tegen een gereduceerd tarief. Voor 
deze conferentiecyclus is de prijs van het rapport f 42,50 (inclusief verzendkosten). De 
kosten bedragen per conferentie f 50,- per persoon Voor studenten en CDJA-Ieden: 
f 30,-. Bij deze prijs is inbegrepen: toezending van de overige documentatie, consump
ties en maaltijd. U kunt zich inschrijven met behulp van de deelnemerskaart. Op deze 
kaart kunt u ook vermelden of u het rapport wenst te ontvangen. 
De deelnemerskaart kunt u zenden aan 

Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA 
Dr. Kuyperstraat 5 
2514 BADEN HAAG 
T.a.v. mevrouw K. Ranti 
(Tot wie u zich eveneens kunt wenden voor aanvullende informatie tel : 070-3424872) 
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Column 

Dr. John Grin 

Geengageerde politiek 
en complexe 
samenleving 

In een complexe samenleving als de onze 
ligt het voor de hand dat mensen pogen de 
complexiteit te verminderen. Een veel voor
komende benadering is die van de omvat
tende rationaliteit onzekerheid verminde
ren door de doel-middel relaties voor aile 
betrokkenen zo omvattend mogelijk te in
ventariseren om vervolgens een rationele 
keuze voor een beleidsalternatief te rna
ken. Deze benadering heeft belangrijke 
nadelen. 

In de eerste plaats is het, praktisch en 
principieel, ondoenlijk om werkelijk omvat
tende analyses te maken. Dit leidt ertoe dat 
het zojuist geschetste ideaal moet worden 
vereenvoudigd tot een minder omvattend 
beeld, waarin slechts een beperkt aantal 
doelen, middelen en actoren is opgeno
men. 

In de tweede plaats ontkent deze bena
dering de verwevenheid van waarden en 
feiten. Niet aileen kan men op normatieve 
gronden van mening verschillen over de 
voorkeur voor de ene of de andere feitelij
ke toestand; men kan ook door normatieve 
vooronderstellingen van mening verschil
len over de interpretatie van de feiten- en, 
nog fundamenteler, welke feiten in een sa
menleving in de discussie worden inge
bracht is een deels normatief bepaalde 
zaak. 

Een fraai voorbeeld van de risico's van 
het streven naar omvattende rationaliteit 
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wordt gevormd door de vele adviesraden 
in de publieke sector. Deze adviesraden, 
bedoeld om in een complexe samenleving 
op een ordelijke wijze om te gaan met be
leidsvorming, leiden in de praktijk zelden 
tot een minder complexe discussie en 
vaak tot vertechnisering van kwesties. 

Als reactie op de problemen die kleven 
aan het streven naar omvattende rationali
teit is er het laatste decennium in de be
leidswetenschap gepleit voor een andere 
benadering, waarin de verwevenheid tus
sen waarden en feiten centraal staat. In 
deze benadering is het van groot belang 
om normatieve keuzen zichtbaar te maken. 
Op welke punten analyses worden ge
maakt, welke probleemstellingen daarin 
aan de orde komen, en hoe ze in de dis
cussie worden gebruikt wordt in hoge mate 
bepaald door de normatieve overwegin
gen die in het geding zijn Daarom wordt in 
deze benadering gepleit voor het stimule
ren van normatieve verscheidenheid in de 
samenleving als geheel. Door het centraal 
stellen van zulke verscheidenheid krijgen 
ook meer drastische beleidsveranderin
gen weer een kans. Dit is juist ook voor 
christen-democraten een welkom, verfris
send geluid. 

Wat betekent zo'n pleidooi in de praktijk 
zoal? Voor de samenleving als geheel be
tekent het bijvoorbeeld het herwaarderen 
van het ideologisch debat. Het is nu tijd om 
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te bezien hoe kan worden bevorderd dat 
binnen de vele adviescolleges normatieve 
verscheidenheid weer tot Ieven komt. Ad
viezen zouden, onverlet de mogelijkheid 
om ze af te sluiten met een poging tot syn
these, in plaats van een eensluidende ana
lyse, bij voorkeur meerdere gezichtspun
ten moeten bevatten. Oat wil zeggen, niet 
aileen verschillende waarderingen van de 
'feiten', maar ook verschillende opvattin
gen over 'wat de vraag nu eigenlijk is'. Met 
relatief beperkte budgetten kan bijvoor
beeld ook gezorgd worden dat niet-geves
tigde organisaties aan zo'n proces vol
waardig deelnemen, ondersteund door 
wetenschappelijk onderzoek en door geor
ganiseerd debat in eigen kring. Het bevor
deren van normativiteit in het debat tussen 
organisaties van uiteenlopende signatuur 
kan indirect ook leiden tot meer normativi
teit binnen die organisaties. Het CDA is het 
aan zijn erfgoed verplicht om zulke pro
cessen actief te stimuleren. We hebben 
veel te vaak te weinig oog gehad voor de 
positie van niet-gevestigde organisaties, 
en zijn te vaak gezwicht voor een techni
sche benadering van vraagstukken. 

Partij en kerken 
Het gaat bij het herwaarderen van het nor
matieve ook om het functioneren binnen de 
partij. De afgelopen lien jaar zijn het CDA 
en de geloofsgemeenschappen van elkaar 
vervreemd geraakt. Zonder een intensieve 
- zonodig kritische - wederzijdse betrok
kenheid van CDA en geloofsgemeen
schappen kan de partij echter op den duur 
niet voortbestaan als een geengageerde 
beginselpartij. Verkiezingsprogramma's, 
Wl-rapporten en zelfs het Program van Uit
gangspunten hebben iets statisch, iets 
tijdgebondens - een voortdurend spiri
tueel proces van evangelische toetsing 
lijdt daaraan niet en kan de partij blijvend 
engagement verschaffen. Nu het lijkt dat 
de polarisatie tussen kerkelijke en partij
kaders van zijn scherpe kantjes is ontdaan, 
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moet het mogelijk zijn hieraan weer meer 
inhoud te verschaffen.' Dan wordt het weer 
mogelijk dat er in de partij fora zijn waar 
vertegenwoordigers van kerken met men
sen uit de partij debatteren over maat
schappelijke problemen; dan wordt het 
voor al die partijleden weer mogelijk dis
cussies binnen de partij te verbinden met 
wat gebeurt in de kerk. De 'spontane' con
ferentie over vluchtelingenbeleid begin dit 
jaar en de discussie over ontwikkelingssa
menwerking op de laatste partijraad Iaten 
zien hoeveel engagement er dan in onze 
partij kan worden gemobiliseerd. Vervallen 
in de technisch-rationele benadering door 
bij zulke gelegenheden te wijzen op de 
complexiteit van de materie is precies het 
tegendeel van waaraan we behoefte heb
ben. 

Het zou, bijvoorbeeld, ook aardig zijn als 
elk van de 800 CDA-afdelingen die ons 
land rijk is eens per jaar een lid van Twee
de Kamer, gemeenteraad of provinciale 
staten zou vragen om nu eens in een 
spreekbeurt maar een eenvoudige vraag 
te behandelen wat waren de twee belang
rrjkste keuzen die z"rj of hij de laatstgehou
den fractievergadering heeft gemaakt; en 
welke principiele overwegingen waren 
daarbij in het geding? Oat is geen versim
peling van de politiek, maar het terugbren
gen van politiek tot wat die eigenlijk hoort 
te zijn: beslissen over complexe zaken 
door de normatieve dimensies ervan zicht
baar te maken. Het kan het CDA helpen 
het normatieve in de politiek te herwaarde
ren, binnenshuis en buitenshuis. 

1 Zie bijvoorbeeld het recente Wl-rapport Publieke ge
rechtrgheid. en de milde reacties daarop in kringen van 
de oecumen1sche beweg1ng (zoals H.M. de Lange, 
'Hoe chrlsteliJk IS de CDA 1deolog1e' 1n Wending) die u1t
nod1gen tot verdere d1scuss1e 
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Midden en Oost Europa 

Dr. Thomas Jansen 

Solidariteit met het 
Oosten 1 

Het Westen moet zijn solidariteit met 
Midden en Oost Europa met daden be
wijzen. Solidariteit is nodig voor de we
deropbouw van de economie en de so
ciale stelsels. Solidariteit is nodig in psy
chologisch, moreel en cultureel opzicht. 
Alles moet ondemomen worden om de 
'terugkeer naar Europa' mogelijk te ma
ken. 

In de haven van Bari kwamen in augustus 
duizenden jonge mensen op een overvol 
schip aan in de hoop de grote vrijheid, ar
beid, brood en vooral een toekomst te vin
den. Die beelden hebben ons indringend 
doen inzien dat de armoedegrens die Euro
pa tegenwoordig deelt, nadat het IJzeren 
Gordijn gevallen is, op den duur niet meer 
kan worden verdedigd. Noch door de inzet 
van Ieger en politie, noch door politieke ar
rangementen en diplomatieke listen. De 
gebeurtenissen aan de Duitse Oostgrens
die minder spectaculair verlopen, maar 
niet minder dramatisch en in hun draag
wijdte waarschijnlijk zwaarwegender zijn 
en Ianger doorwerken dan de gebeurtenis
sen aan de Adriatische kust van ltalie, be
wijzen het. 

De regeringen zijn niet in staat de gren
zen van hun Ianden tegen massale illegale 
overschrijdingen te verdedigen. Daar ligt 
het schandaal niet. En ook niet in hun rade
loze en hulpeloze pogingen om met on-
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geeigende middelen de sluiproutes te 
dichten. 

Het schandaal is gelegen in het bestaan 
van deze armoedegrens zelf. Deze is het 
resultaat van een ideologisch en politiek 
bankroet, dat wij in naam van de vrijheid 
hebben toegejuicht. Oat betekende de 
kans op een nieuw begin in naam van de 
vrede en de democratie Daarbij hebben 
wij evenwel niet direct gezien in wat voor 
catastrofale mate de economische en so
ciale gevolgen van dit bankroet een groot 
deel van de mensen van Midden en Oost 
Europa in de ellende en de vertwijfeling 
gestort hebben. Velen van hen zien nu de 
kans, die nu, na de val van het IJzeren Gor
dijn een reele mogelijkheid geworden is, 
namelijk de welvaart in het Westen op te 
zoeken. 

De armoedegrens weerspiegelt de de
solate toestand van de economie, de in
dustrie, het distributiesysteem, de bureau
cratie, de gezondheidszorg, ja van aile 
openbare voorzieningen in de Ianden die 
decennialang aan de communistische 
heerschappij onderworpen zijn geweest. 

Enorme inspanningen zijn nodig om 
hulp te bieden en om de krachten tot zelf
hulp te mobiliseren. Het is uitgesloten te 

Dr. Thomas Jansen (1939) IS secretaris-generaal van de 
Europese Volkspart11 en EUCD en vice-president van de 
internationale Europese Bewegtng 
1 Vertaling uit het Duits door de redacttesecretaris 
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verwachten dat deze middelen van van
daag op morgen in de betreffende Ianden 
zelf opgebracht kunnen worden. Noch de 
financiele, noch de geestelijke en intellec
tuele middelen die nodig zijn om de mate
riele wederopbouw te organiseren Daarbij 
komt de zeer indringende vraag naar de 
verantwoordelijkheid van West Europa 
naar boven. 

De vraag naar de verantwoordelijkheid van 
West Europa tegenover de Ianden van 
Midden en Oost Europa houdt een funda
mentele erkenning in van de plicht tot soli
dariteit. Het is een algemene opdracht. 
Niet aileen tegenover specifieke adressan
ten, maar ook tegenover aile adressanten 
en partners Als individuele verantwoorde
lijkheid tegenover de medemens, maar 
ook als collectieve verantwoordelijkheid 
van groepen tegenover andere menselijke 
gemeenschappen. Zij komt voort uit het 
christelijke mensbeeld, dat iedere enkeling 
ziet als een schepsel Gods. Uit dit mens
beeld vloeit het gebod voort, dat de mens 
zijn medemens moet benaderen met de 
liefde en eerbied die hij aan de gemeen
schappelijke Schepper verschuldigd is. 
Oat is het gebod van de naastenliefde, 
waarvoor in de politiek het begrip solidari
teit gebruikt wordt. Men kan ook van socia
le verantwoordelijkheid spreken. 

Gezien vanuit deze algemene invals
hoek staat de verantwoordelijkheid van 
West Europa tegenover de Ianden van 
Midden en Oost Europa buiten kijf. Maar bij 
deze vaststelling mag het niet blijven. Want 
de algemene benadering Ievert niet ge
noeg aanwijzingen op hoe concreet, dat 
wil zeggen sociaal, politiek en ook cultu
reel, aan deze verantwoordelijkheid te be
antwoorden. Om zulke aanwijzingen te 
verkrijgen moeten de bijzondere kenmer
ken van de betrekkingen tussen West 
Europa en de Ianden van Midden en Oost 
Europa onderzocht worden. 

Bijzondere kenmerken 
In dit artikel zullen vooral de historische, 
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culturele, sociaal-economische en politie
ke kenmerken worden behandeld. Ieder 
vormen zij een specifieke eigenschap van 
de onderlinge verhoudingen tussen de Eu
ropese volken. Zij zijn onderling met elkaar 
verbonden en zijn eigenlijk maar aspecten 
van een complexe samenhang, die hier in 
zijn verschillende elementen kort zal wor
den beschreven. 

AI sinds de volksverhuizingen van de 
vroege Middeleeuwen raken aile politieke 
gebeurtenissen in Europa elkaar. Allengs 
begon toen het complexe systeem van be
trekkingen te ontstaan tussen stammen en 
volken, dynastieen en standen, staten en 
rijken, dat in een continu proces van ver
andering verfijnd en verdicht werd. Hege
monieen en vredesordeningen werden ge
vormd, die uiteen vielen in de chaos van 
telkens terugkerende oorlogen, waarna 
weer nieuwe pogingen volgden tot herstel 
van een machtsevenwicht of van een im
perium. 

Zoals men van een natie als lotsge
meenschap spreekt, zo kan men dat ook 
van Europa als geheel zeggen. De ge
meenschappelijke eeuwenoude geschie
denis heeft een weliswaar gedifferentieer
de, maar toch onderling nauw verstrengel
de en afhankelijke lotsgemeenschap doen 
ontstaan. Nu kunnen en moeten wij dat in 
de twintigste eeuw ook van de wereldge
meenschap zeggen Oat relativeert echter 
geenszins de op Europa betrokken vast
stelling. Want de nabije ligging, de grote 
onderlinge communicatie, de individuele 
en collectieve beleving van de gemeen
schappelijkheid heeft geleid tot een bijzon
dere relatie tussen de volken van Europa, 
die bewust als zodanig wordt ervaren. Zij 
heeft geleid tot een eigen identiteit. 

Juist ook daar, waar het met-elkaar in 
een tegen-elkaar omgeslagen was, waar 
de nabijheid tot afscheiding geleid had, 
waar de coexistentie op concurrentie, op 
conflict en tenslotte op oorlog uitgelopen 
is, is de ervaring van de gemeenschappe
lijkheid van de Europeanen diep in het be
wustzijn gegrift. De oorzaken zelf van de 

Christen Democratrsche Verkennrngen 9/91 

Eur 
oof 
gef 
pa 

De 
rin~ 
kelr 
dO) 
ker 
hei 
oor 
Ou 
ToE 
zijc 
cui 
re!c 
me 
tinE 
het 
teE 

) 

spE 
rol. 
relc 
eeL 
noc 
zel 
wu: 
de 
tek 
gis 

Oo 
Eur 
Ia a 
tun 
asr 
var 
ver 
nie 

E 

sd 
cia 
ecc 
ke 
Spf 

kef 
QOI 

Chn 



M1dden en Oost Europa 

Europese oorlogen in deze eeuw, zoals 
ook in vroeger tijden, waren gelegen in 
geestelijke stromingen die overal in Euro
pa gelijklijdig aan het werk waren. 

De gemeenschappelijke historische erva
ringen werden versterkt door een opmer
kelijke culturele eenheid, waarvoor para
doxaal genoeg de verscheidenheid tel
kens bepalend was. Deze verscheiden
heid heeft een gemeenschappelijke 
oorsprong in de overgang van de late 
Oudheid naar de vroege Middeleeuwen. 
Toen ontstond een synthese van (ener
zijds) de mediterrane Grieks-Romeinse 
cultuur, die de ervaring van de antieke we
re!d als een conservatief, stabiliserend ele
ment inbracht, en van (anderzijds) de con
tinentale Germaans-Siavische cultuur, die 
het dynamische, jonge en toekomstgerich
te element vertegenwoordigde. 

Als katalysator van deze synthese 
speelde het christendom een beslissende 
rol. De hieruit voortgekomen Europese we
reid heeft het gedurende de Middel
eeuwen aan een bewustzijn van eenheid 
nooit ontbroken. Ook in de Nieuwe Tijd, 
zelfs in de jongste geschiedenis, is dit be
wustzijn nooit verloren gegaan. Ondanks 
de verschrikkelijkste oorlogen, die in het 
teken van nationale differentiatie of ideolo
gisch antagonisme werden gevoerd. 

Ook in sociaal en economisch opzicht is 
Europa als een ruimte te zien. Niet in de 
laatste plaats is dat het gevolg van de cul
turele eenheid, waarin aile verschillen als 
aspecten en als individuele uitdrukkingen 
van een gemeenschappelijke basis of als 
verschillende mogelijkheden van een ma
nier van Ieven te begrijpen ziJn. 

Bij aile typische verschillen in zijn onder
scheiden regio's is in deze ruimte het so
ciale Ieven op basis van een gelijksoortige 
economische ontwikkeling overal op gelij
ke of vergelijkbare wijze gevormd. Daarbij 
speelde een sterk ontwikkeld handelsver
keer, dat tot aanzienlijke uitwisseling van 
goederen maar ook van personeel en con-
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tacten leidde, een belangrijke rol. Het 
vormde een grote, vrijwel grenzeloze inter
ne mark!, die ondanks grote beperkingen 
door het in de achttiende en negentiende 
eeuw opkomende nationalisme functio
neerde tot de Eerste Wereldoorlog. 
Het parallelle verloop van de sociale ont
wikkeling in de afzonderlijke Europese re
gia's bracht natuurlijk ook gelijktijdig socia
le crises en conjuncturele schommelingen 
met zich mee. Als gevolg daarvan konden 
sociale klassen worden gevormd met 
Europese, bovennationale identificatiemo
gelijkheden. Ook hierdoor werd de sociale 
integratie mogelijk gemaakt die haar wor
tels heeft in de historische ontwikkeling en 
voortkomt uit de gemeenschappelijke cul
tuur. Pas door de deling van Europa na de 
Tweede Wereldoorlog in twee fundamen
teel verschillende economische en sociale 
systemen ontstond een radicale breuk met 
deze beweging van sociale integratie. 

Het is geen bijzondere verdienste van de 
Westeuropese volken na de Tweede We
reldoorlog aan de zijde van de vrijheid te 
zijn terechtgekomen. Evenmin hebben de 
volken van Midden en Oost Europa schuld 
aan hun ongeluk om vele jaren onderdrukt 
te zijn. Het ene deel van Europa deed boe
te en het leed, ook voor het andere deel. 

In de meer dan veertig jaren durende 
status quo van de onrechtvaardige lasten
verdeling van de ideologische waanzin, 
die een onnatuurlijke scheiding met zich 
mee had gebracht, hebben de Europe
anen in het Westen met groot gemak hun 
zaken op orde kunnen brengen. Daarvoor 
mag men hun geen goedkope verwijten 
maken. Een verandering van de verhou
dingen in het Oosten door politieke initia
tieven uit het Westen leken onmogelijk. Aile 
handelingen die gericht zouden zijn ge
weest op fundamentele verandering, zou
den zich noodzakelijk tegen de heersende 
krachten hebben moeten richten. In het 
belang van de vrede zijn zulke acties nau
welijks ondernomen. 

Het Oosten moest zichzelf wei bevrij-
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den. In het Westen kwam het erop aan de 
geschonken vrijheid zeker te stellen, de 
democratie te ontwikkelen en de eenheid 
te organiseren Maar het was ook zaak- in 
de zin van solidariteit en met het zicht op 
Midden en Oost Europa- contacten te on
derhouden, de dialoog met oppositionele 
krachten en met de door de mensen zelf 
erkende vertegenwoordigers niet af te Ia
ten breken, om hulp te kunnen leveren en 
bemoediging te geven. 

Daaraan werkten niet aileen de officiele 
instanties mee, de organen en autoriteiten 
van de Europese instellingen respectieve
lijk de regeringen en besturen van de sta
ten, maar vooral ook de maatschappelijke 
krachten Op de eerste plaats - vanwege 
hun bijzondere banden en mogelijkhe
den- de kerkelijke organisaties (de hierar
chieen inbegrepen), vervolgens de vak
bonden, de partijen en ondernemersver
banden, instellingen van culturele uitwis
seling en samenwerking. Niet vergeten 
mag worden de interesse en het engage
ment van individuele persoonlijkheden, die 
in Midden en Oost Europa de juiste toe
gang hadden en wier stem gehoor vond. 

De omgang van het 
Westen met vrijheid en 
democratie heeft 
voorbeeldwerking op de 
volken van Midden en Oost 
Europa 

De wijze van dialoog evenals de inhoud en 
intensiteit van de samenwerking met offi
ciele en oppositionele personen, groepen 
en instanties in de Ianden van Midden en 
Oost Europa waren beslissend voor de 
ontwikkelingsperspectieven van samenle-
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ving en staat na de bevrijding. Met andere 
woorden Het voorbeeld van de Europe
anen die beschikten over vrijheid en de
mocratie, dus de manier waarop zij van 
hun vrijheid en democratie gebruik maak
ten, was van wezenlijk belang voor devol
ken van Midden en Oost Europa Mede 
daarvan hing af of de laatsten, als hun ooit 
de mogelijkheid gegeven zou worden over 
hun eigen lotte beschikken, zich bij de de
mocratische beweging voor de Europese 
eenwording zouden aansluiten, of dat zij 
andere wegen zouden zoeken. 

Wat moesten de Westeuropeanen op 
grond van hun verantwoordelijkheid voor 
solidariteit met het Oosten doen? Wat moe
ten zij in de toekomst doen? Deze vragen 
werpen de Westeuropeanen uiteindelijk te
rug op wat zij ten opzichte van zichzelf 
moeten doen: Het goede voorbeeld te ge
ven in de omgang met hun eigen uit
gangspunten en tegenover de eisen die 
het Ieven hun stelt, en daardoor bemoedi
gend te werken. 

Scheiding en eenheid 
De verwoesting van steden, industrieen en 
platteland en de wonden die de Tweede 
Wereldoorlog had geslagen onder de 
mensen en de volken, leidden op het oude 
continent tot een wederopleving van het 
bewustzijn van de eenheid van Europa. 
Een bewustzijn dat in de periode van het 
nationalisme verloren was gegaan Geen 
staat, geen regio was van de catastrofe 
verschoond gebleven, ook al waren er wei 
aanmerkelijke verschillen in de mate van 
getroffenheid afhankelijk van de geografi
sche nabijheid van de centrale tonelen van 
moorddadige strijd. 

Heel Europa had de oorlog verloren. Het 
eerste teken daarvan was de omstandig
heid dat de Europese machten van toen af 
nret meer in staat waren een beslissende 
rol te spelen in de wereldpolitiek. Zij moes
ten zich voegen naar de belangen, strate
gieen en concepten van de nieuwe buiten
europese wereldmogendheden, de Ver
enigde Staten en de Sowjet Unie. Dit gold 
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Midden en Oost Europa 

ook, zoals steeds duidelijker bleek in de 
loop van de jaren vijftig, voor Groot Brittan
nie en Frankrijk. Deze beide Europese sta
ten waren lid geweest van de alliantie die 
Hitler-Duitsland had verslagen en hadden 
als koloniale machten met wereldwijde ver
bindingen en een wijdvertakt systeem van 
steunpunten over heel de wereld. Zij 
mochten eerst nog de illusie koesteren hun 
rol van grote mogendheid in stand te kun
nen houden. 

Toen Europa haar centrale rol in de we
reldpolitiek eenmaal verloren had, werd 
het tot toneel van confrontatie en kracht
meting tussen de USSR en de VS, tussen 
de door deze partijen vertegenwoordigde 
wereldbeschouwingen en maatschappij
inrichtingen. Oat leidde tot de tweedeling 
van Europa. Het IJzeren Gordijn scheidde 
voortaan de vrije democratieen in het Wes
ten af van de staten van Midden en Oost 
Europa. Daar kwamen de communisten 
met steun van de aanwezigheid van Sow
jet-troepen aan de mach!. Duitsland werd 
gedeeld. 

De opname van de helft van Europa in 
het Sowjet hegemoniale systeem beteken
de een enorme machtsuitbreiding van de 
USSR. Aan de getroffen Ianden van Mid
den Europa, die zich in het verleden altijd 
politiek en cultureel op West Europa ge
orienteerd hadden, werden grote verande
ringen opgelegd. Door een verdragssys
teem met vele vertakkingen, waarvan het 
Warschau Pact en de Raad voor Weder
zijdse Economische Hulp (COMECON) de 
belangrijkste elementen waren, werd hun 
afhankelijkheid van Moskou zeker gesteld. 
Uitingen van vrijheidsstreven (Oost Duits
land 1953, Hongarije 1956, Tsjechoslowa
kije 1968) werden onderdrukt. De banden 
met het Westen, die in de eerste jaren na 
de oorlog nog bestonden, werden na 1948 
volledig afgebroken. 

Dit alles leidde er Ievens toe dat de weder
opbouw, die in de Westelijke Ianden al snel 
de ergste verwoestingen had doen oprui
men en tot een zekere algemene welvaart 
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leidde, in de door de Sowjet Unie bezette 
Ianden, die bovendien nog economisch 
werden uitgebuit, geen vergelijkbare vruch
ten afwierp. De produktieve krachten kon
den hier niet tot ontplooiing komen. 

De Sowjet-leiding was vastbesloten haar 
heerschappij met een beroep op de histo
rische wetmatigheid van haar machtsaan
spraak telkens verder uit te breiden. Zij 
was daarmee voor de democratische sta
ten van West Europa, waar de volken in 
vrije verkiezingen het communisme een 
duidelijke nederlaag hadden bezorgd, een 
voortdurende uitdaging en bedreiging. De 
overwinning van Mao Tse Toeng in China 
(1947), de Korea-oorlog (vanaf 1950) en 
de Vietnam-oorlog (vanaf 1954) lieten de 
Europeanen de dynamiek van de commu
nistische ideologie duidelijk zien. 

De kwetsbaarheid van hun open samen
levingen die ook de hulptroepen en partij
gangers van de Sowjet Unie bewegings
vrijheid bood, versterkte hun behoefte aan 
veiligheid. De ontploffing van de Russi
sche atoombom in 1950 voegde er het 
hare aan toe. De staten van West Europa 
sloten zich aaneen in een bondgenoot
schap met de Verenigde Staten van Ame
rika (in de Noordatlantische Verdragsorga
nisatie, 1949). De Amerikanen hadden de 
Europeanen daarvoor al effectief geholpen 
met de economische wederopbouw (het 
European Recovery Program, Marshall-plan 
van 194 7). Uit deze samenwerking was de 
eerste organisatie ontstaan die de Westeu
ropese staten samenbracht (Organization 
for European Economic Cooperation, 1947). 

Deze gebeurtenissen en inspanningen 
gingen samen met de algemene wil, die 
reeds in het verzet tijdens de oorlog ont
wikkeld was, Europa een nieuwe ordening 
te geven en haar eenheid te herstellen. Het 
congres van de Europese Beweging in 
Den Haag (in 1948), dat de uitdrukking 
was van dit voornemen, leidde tot de op
richting van de Raad van Europa ( 1949). 
Bij deze gelegenheid werd evenwel geen 
overeenstemming bereikt over de verdere 
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handelwijze. Maar in navolging van een 
Frans initiatief (het Schuman-plan van 
1951) sloten zich daarop die staten (Frank
rijk, ltalie, Bondsrepubliek Duitsland, Bel
gie, Nederland, Luxemburg) in de Europe
se Gemeenschap voor Kolen en Staal 
( 1952) aaneen, die tot opgave van natio
n ale soevereiniteit en tot supranationale in
tegratie bereid waren. 

In de volgende jaren mislukte evenwel 
de ambitieuze poging deze aanzet uit te 
breiden tot een Europese Politieke Ge
meenschap en een Europese Defensie 
Gemeenschap. Desondanks bleek de on
derneming vitaal te zijn en geschikt de weg 
naar de eenheid van Europa te bereiden. 
In 1958 volgde de oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap en van 
de Europese Atoom Gemeenschap. Na de 
samenbundeling van de drie succesvolle 
organisaties in de Europese Gemeen
schap (in 1967) werd de kring van \eden 
uitgebreid met eerst Groot Brittannie, ler
land en Denemarken ( 1972) en later met 
Griekenland (1981) en Spanje en Portugal 
(1986) Oil proces is nog niet afgesloten. 

Nog meer staten spannen zich in om op
genomen te worden in de Europese Ge
meenschap, de instelling waarop, on
danks aile telkens weer optredende crises, 
de hoop van de meeste Europeanen ge
richt is. De verwachtingen zijn niet zonder 
grond. Haar kracht tot uitbreiding vloeit 
voort uit haar vermogen haar instituties ver
der te ontwikkelen. Oat is wei bewezen bij 
de instelling van de Europese Raad (1975) 
en de Europese Politieke Samenwerking 
(1972), bij de invoering van de directe ver
kiezingen voor het Europese Parlement 
( 1979) en bij de in de Eenmalige Europese 
Akte vastgestelde hervormingen (1988). 

In West Europa kwam het kortom, onder 
de bescherming van de veiligheidsgaran
tie van de Verenigde Staten, tot een nieu
we vormgeving van de statenorde. De ten
dens was daarbij de in de loop van de ne
gentiende eeuw opgebouwde en in de eer
ste helft van de twintigste eeuw ad 
absurdum doorgetrokken structuur van de 
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nationale staat te boven te komen. Daarbij 
moet niet voorbij gegaan worden aan de 
deels zeer uiteenlopende motieven en 
concepten die aan de inspanningen voor 
de eenwording van de deelnemers ten 
grondslag lagen. Daaruit kwamen de 
moeilijkheden, teleurstellingen en tegen
slagen voort, die het integratieproces ge
durende aldie jaren begeleid hebben. Be
langrijker bleek echter het feit van de ge
meenschappelijke ervaringen en de ge
meenschappelijk ondervonden actuele 
gevaren te zijn. 

De vreedzame ontwikkeling in West Euro
pa heeft samen met de Amerikaanse hulp, 
de inzet in de wederopbouw en het door 
de eerste successen van het integratie
streven mogelijk gemaakte optimisme 
reeds in de jaren vijftig, maar vooral in de 
jaren zestig tot een groeiende welvaart ge
leid. Positieve uitwerking daarop had de 
toenemende liberalisering van de wereld
handel, waarin ook de een voor een onaf
hankelijk geworden staten van de Derde 
Wereld gingen deelnemen. Voor de Euro
peanen werden daar nieuwe markten ont
sloten, toen in die Ianden lang onderdrukte 
behoeften tot ontwikkeling kwamen. Daar 
hadden zij als voormalige koloniale mach
ten of ook als ontwikkelingshelpers zekere 
plaatselijke voordelen. 

Maar ook hier stieten zij en hun Ameri
kaanse bondgenoten in toenemende mate 
op de concurrentie van de Sowjet Unie en 
andere Oost- en Middeneuropese staten. 
En hoe stabieler het afschrikkingseven
wicht tussen de supermogendheden na 
het intreden van de atomaire patstelling in 
de jaren zestig werd, des te meer ver
plaatste zich de Oost-Westtegenstelling 
naar deze regio's. Moskou bood in vee I ge
vallen welkome ondersteuning aan com
munistisch ge·rnspireerde bevrijdingsbe
wegingen. Het gevolg was een serie van 
bloedige revoluties en oorlogen. waarin 
enige Europese staten, die als vroegere 
koloniale machten garanties gegeven had
den of zich anderszins geengageerd had-
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den, verwikkeld waren. Dergelijke gebeur
tenissen raakten de Europese ontwikkeling 
echter nauwelijks, aangezien ook hier de 
Verenigde Staten op grond van zijn nieuwe 
rol als wereldmacht en als beschermende 
mogendheid te hulp geroepen werd en 
meer en meer de last van de Europese 
bondgenoten overnam. 

De dekolonialisering verliep op sommi
ge plaatsen en in sommige gevallen als 
een buitengewoon droevig proces. Voor 
Frankrijk in Indochina en Algerije, voor 
Groot Brittannie in Kenia en Cyprus, voor 
Belgie in Kongo. Over het algemeen geno
men ontwikkelde zich de verhouding Ius
sen Europa en de staten van de Derde We
reid evenwel positief. In de overeenkom
sten van Yaounde en Lome tussen de 
Europese Gemeenschap en de ACP-Ian
den (Ianden uit de Afrikaanse, Caribische 
en Pacifische regio's) nam zij uiteindelijk 
een vorm aan die met de inmiddels ontsta
ne realiteiten rekening hield. 

Bevrijding van Midden en Oost Europa 
In de geschiedenis bestaat geen stilstand. 
Evenals de binnenlandse verhoudingen 
ondergaan ook de betrekkingen tussen de 
staten en de internationale orde in het al
gemeen voortdurend verandering. Cultu
rele en geestelijke invloeden, ook persoon
lijke ervaringen en verlangens roepen zon
der onderbreking veranderingen op. Zo
wel in de instellingen en de verhoudingen 
van individuen en groepen als in maat
schappelijke structuren en politieke institu
ties. De poging van de Sowjet Unie de sta
ten van Midden en Oost Europa een van 
het vrije Westen afgezonderde aparte ont
wikkeling op te leggen om op die manier 
de eigen invloedszone te stabiliseren, 
moest daarom wei mislukken. 

De stemmen van de rede kan men wei 
verbieden, door hun het gebruik van het 
woord en de media te ontzeggen; in de 
mensen zelf kunnen zij niet tot zwijgen ge
bracht worden. Met ieder nieuw geboren 
kind groeide in die Ianden ook na hun on
derwerping het aantal Europeanen en 
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daarmee het potentieel van het verzet te
gen het geoctrooieerde collectivisme. De 
daardoor ontstane binnenlands-politieke 
druk leidde in het Sowjet-kamp tot groeien
de moeilijkheden. Eerst probeerde men er 
nog vat op te krijgen met de middelen van 
de totalitaire overheersing, de onderdruk
king met behulp van politie en Ieger. Op 
den duur bleek deze methode vruchteloos, 
te meer daar het communisme zelf (en 
daarmee zijn machtsapparaat) steeds 
meer zijn vermogen verloor terzelfder tijd 
angst en fascinatie op te wekken. 

Ook economische problemen ten gevol
ge van foutieve plannen en te grote militai
re inspanningen waren daarvoor maatge
vend. lnternationaal en vooral met betrek
king tot Europa vloeide daaruit een zekere 
ontspanning voort, die in de late jaren zes
tig en in de vroege jaren zeventig als poli
tieke doelstelling van zowel Oost als West 
geformuleerd werd. De resultaten daarvan 
zijn deels gelegen in een formalisering van 
de Oost-Westbetrekkingen, die geruststel
lend inwerkte op de veiligheidsbehoefte 
van Europa en ook de wederopname van 
contacten mogelijk maakte, kortom de 
voortbestaande tegenstelling van haar 
scherpe kanten ontdeed. De ontspan
ningspolitiek riep verwachtingen en zor
gen op, maar evenzeer teleurstellingen en 
verrassingen. Zij had ook als resultaat dat 
in Midden en Oost Europa ontwikkelingen 
op gang kwamen, waarover wat betreft 
verloop en betekenis eerst geen zekere 
voorspellingen te doen waren. Maar ten
slotte leidden zij in de loop van de jaren 
1989 en 1990 tot een volkomen nieuwe 
orde in Europa. De bewegingen voor vrij
heid, onafhankelijkheid en mensenrechten 
verkregen een enorme kracht en stelden 
(vanaf 1980, in de eerste plaats in Polen) 
op zeer concrete manier de Sowjet-heer
schappij en het communistische systeem 
ter discussie. 

De machtsverhoudingen in Europa, zoals 
die in de eerste jaren na de oorlog vastge
legd waren, bleven in de jaren van de ont-

341 



spanning onveranderd. De demarcatielijn 
die Europa op die plaatsen verdeelde waar 
de beide supermogendheden elkaar ieder 
ingrijpen in de invloedssfeer van de ander 
wederzijds verboden, bleef verder onaan
getast. Toch veranderde het karakter van 
de scheidslijn in de loop der jaren. Er wa
ren weer verbindingswegen tussen Oost 
en West Europa en er vond zowaar een uit
wisseling van informatie en van meningen 
plaats. De technologische ontwikkeling op 
het gebied van de telecommunicatie heeft 
er zeker toe bijgedragen dat de afscher
ming van de bevolking in de communis
tisch geregeerde staten praktisch onmo
gelijk werd. 

Het duurde toen niet lang meer tot de 
nieuwe tegenstrijdigheden van het inmid
dels vastgeroeste, verbureaucratiseerde 
Sowjet-systeem tot spanningen en scheu
ren leidden. Het ontbrak de communisti
sche apparaten aan kracht deze te overle
ven of te helen. Midden jaren tachtig nam 
Micharl Gorbatsjow de Ieiding in de Sowjet 
Unie over. Hij moest wei vaststellen dat zijn 
rijk aileen door een fundamentele hervor
ming in staat zou kunnen blijven te overle
ven. Hij gaf de aanzet voor een zich ver
snellend proces van veranderingen in het 
gehele communistische machtsgebied. 
Tenslotte ging hij over tot de terugtrekking 
van de Sowjet Unie uit Afghanistan, daarna 
uit Europa. Met de terugtrekking van de 
bescherming van de Sowjet-troepen, die 
tot dan het bestaan van het communisti
sche regime gegarandeerd hadden, bra
ken de dammen. De lang onderdrukte val
ken van Midden en Oust Europa stonden 
op om de despotische partijfunctionaris
sen te verjagen en om hun lot zelf te bepa
len. 

Overwinning van de deling 
De geschiedenis van Europa na de Twee
de Wereldoorlog heeft aangetoond dat de 
geestelijk-culturele krachten van het oude 
continent nog niet uitgeput zijn. Voor zover 
de Europeanen zich kritisch bezonnen op 
hun eigen geschiedenis, zich gelijktijdig 
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openstelden voor de impulsen uit de nieu
we werelden van Amerika, Azie en Afrika, 
voor zover zij tenslotte de uitdaging van 
het communisme aangingen, ontwikkelden 
zij ook een nieuw zelfbewustzijn. De Euro
pese identiteit, die daarin tot uitdrukking 
komt, word! gekenmerkt door een uitge
sproken opbouwende wil. Zij staat voor 
nieuwe uitdagingen, nude volken van Mid
den en Oost Europa zich in een daad van 
zelfbevrijding weer met de volken van 
West Europa verenigen. 

Het ontzag voor de moed van de koplo
pers van het verzet in Polen of in Tsjecho
slowakije of in de andere Ianden word! niet 
kleiner door de vaststelling dat het com
munisme aan zichzelf ten gronde is ge
gaan. Het denken dat tot het communisme 
heeft geleid was verkeerd. Zijn analyse 
was verkeerd. De politiek die daarop voort
bouwde was verkeerd. Geen wonder dat 
de politieke systemen die zich op dit ver
keerde denken baseerden, nooit het ver
trouwen kregen van de bevolking van de 
betrokken Ianden. lntegendeel; door hun 
mensverachtende politiek, door hun on
juiste inschattingen, door hun pure onver
mogen hebben de vertegenwoordigers 
van de communistische regeringen en ap
paraten over vele jaren al het denkbaar 
mogelijke bijgedragen hun eigen ideologie 
te desavoueren. Zo ontstond de basis voor 
de instorting van het communisme zonder 
vrijwel enige tegenstand. 

Maar hoewel het communisme en zijn 
nationale en internationale organisaties 
aan zichzelf ten gronde is gegaan, zal men 
toch ook moeten benadrukken dat het 
voorbeeld van het vrije Westen, waarmee 
het communistische Oosten telkens con
curreren moest, in sterke mate heeft bijge
dragen tot die instorting. De constante uit
daging als gevolg van het succes van het 
vriJe democratische systeem heeft de mis
lukking van het communisme duidelijk ge
maakt. Tenslotte hebben ook de macht
hebbers daaruit begrepen dat hun politiek, 
hun opzet en hun aanbod foul waren. 

Chrrsten Democratische Verkennrngen 9/91 
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Het vermogen van het Westen de druk uit 
het Oosten, die tientallen jaren aanhield, te 
weerstaan, heeft indruk gemaakt. De open 
samenlevingen van de Westerse democra
tieen zijn niet gezwicht voor de dreigemen
ten, noch voor de verlokkingen van de als 
onweerstaanbaar geldende, de zoge
naamd in overeenstemming met de ge
schiedenis marcherende, socialistische 
revolutie. lntegendeel, zij hebben hun at
tractiviteit behouden en ontwikkeld. Zij zijn 
aile economische, sociale en culturele cri
ses versterkt te boven gekomen. ZiJ waren 
in staat in de NAVO hun veiligheid ge
meenschappelijk te organiseren. In de 
Europese Gemeenschap tenslotte heeft 
een belangrijke groep van democratische 
staten, waarin met 350 miljoen mensen de 
grote meerderheid van de vrije Westeuro
peanen woont, een model van vreedzame 
samenwerking, van vreedzame verande
ring en van eenheid gevormd, dat een 
enorme aantrekkingskracht in de hele we
reid uitoefent. 

Het Westelijke voorbeeld was overtui
gend. Het heeft langzaam maar zeker tot 
het inzicht en tenslotte tot de erkenning ge
leid, dat op dit voorbeeld een ander ant
woord gegeven moest worden dan het or
thodoxe, opgebruikte, ideologisch bepaal
de antwoord van het marxisme-leninisme. 
De hervormingen die Gorbatsjow sinds 
1985 in de Sowjet Unie heeft ondernomen, 
waren een reactie op de gebleken superio
riteit van het Westerse maatschappijmo
del, economische model en staatsmodel. 

Kansen en opgaven 
Het communisme beheerste in de Ianden 
van Midden en Oost Europa niet aileen de 
regeringssystemen. maar daarbovenop 
ook nog de staten en de samenlevingen. 
De crises in de jaren 1989/1990 waren dan 
ook niet aileen regeringscrises, maar ook 
fundamentele crises in staat en samenle
ving. Uiteraard is het verloop van de crises 
in de Midden- en Oosteuropese Ianden 
verschillend van aard. lmmers, de afzon
derlijke volken hebben niet in gelijke mate 
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de beschikking over de culturele en more
le grondstoffen om deze crises aan te kun
nen. 

In deze situatie is het vooral noodzakelijk 
dat het Westen zijn solidariteit met Midden 
en Oost Europa actief en in concrete vorm 
bewijst. Daarmee worden bedoeld de af
zonderlijke staten van het Westen en de 
aansluitingen ten behoeve van de Europe
se eenwording, op de eerste plaats in de 
Europese Gemeenschap. Maar ook gaat 
het om de burgers van die staten. Deze so
lidariteit moet worden opgebracht bij de 
wederopbouw van de economie en de so
ciale stelsels in de zwaar getroffen Ianden. 
Solidariteit is nodig in psychologisch, mo
reel, geestelijk en cultureel opzicht. Alles 
moet ondernomen worden om de 'terug
keer naar Europa' van de Midden- en Oost
europeanen te ondersteunen en mogelijk 
te maken. 

Oaartoe worden programma's ontwik
keld en veel projecten zijn al op touw ge
zet. Er zal en moet echter nog veel meer 
gedaan worden. Het is een opgave die ons 
nog lange tijd zal bezig houden. Zij moet 
ook door de opbouw van politieke structu
ren gestut worden, die de dialoog, de uit
wisseling, de solidaire actie dragen. Zij 
moet ingebed zijn in een beleid dat de vol
ken van Midden en Oost Europa en hun 
staten stap voor stap betrekt in het Euro
pese eenwordingsproces. 

Wat betreft de voorwaarden voor de opna
me van deze Ianden in het Europese inte
gratieproces is het volgende duidelijk De 
politieke en maatschappelijke structuren 
van de betreffende staten moeten met het 
politieke systeem van de Europese Unie 
compatibel zijn. Oat wil zeggen dat zij 
vooral moeten voldoen aan de voorwaar
den van de pluralistische democratie en 
de rechtsstaat. Er zal nog een lange weg 
moeten worden afgelegd, voor aan deze 
voorwaarden overal in hun voile omvang is 
voldaan. Belangrijk is echter aileen al het 
perspectief En in dit perspectief zijn tus
senstappen voorstelbaar die die Ianden 
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nauwer bij het Europese verenigingswerk 
brengen en hen daarmee verbinden. 

Het blijkt in deze bijzondere situatie 
goed uit te komen, dat wij over een getrapt 
systeem van organisaties beschikken, die 
de eenwording van Europa dienen. De 
Raad van Europa is beslist de best toege
ruste organisatie om onmiddellijk die ian
den op te nemen en in haar werkzaamhe
den te Iaten participeren, die zich van de 
communistische heerschappij hebben be
vrijd en parlementaire en democratische 
stelsels hebben ingevoerd. De Europese 
Gemeenschap zal die staten van Midden 
en Oost Europa, als zij dat willen, kunnen 
opnemen, zodra zij hebben voldaan aan 
de belangrijkste politieke en economische 
voorwaarden voor lidmaatschap. Om dat 
mogelijk te maken biedt de Gemeenschap 
associatieverdragen aan en doet- evenals 
haar lidstaten - veel om met behulp van 
een aantal bijstands- en ondersteunings
programma's de aanpassing aan vrije 
marktverhoudingen en sociale gerechtig
heid te bewerkstelligen. 

Essentieel is in deze samenhang echter 
ook dat de Europese Gemeenschap haar 
interne verhoudingen met nadruk ontwik
kelt, teneinde zichzelf in staat te stellen zo
wel naar buiten behulpzaam te zijn, als om 
nieuwe leden op te nemen. Wij zijn op de 
goede weg. Twee intergouvernementele 
conferenties, die gaan over de verdere 
ontwikkeling van de Gemeenschap naar 
een Politieke Unie en naar een Economi
sche en Monetaire Unie, zijn in december 
1990 van start gegaan. De werkzaamhe
den van deze beide conferenties moeten 
tot een enkel resultaat leiden, namelijk de 
vorming van de Europese Unie. Oat is de 
eerstvolgende slap op weg naar de Euro
pese Bondsstaat. 

Deze verdieping en versterking van de 
Gemeenschap is niet- zoals zo nu en dan 
naar voren gebracht wordt door degenen 
voor wie de politieke integratie te snel 
gaat- een bemoeilijking van de uitbreiding 
van de Gemeenschap, die nu in het Iicht 
van de verwachtingen van vele staten van 
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Midden en Oost Europa voorrang zou 
moeten hebben. lntegendeel. Want wij we
ten uit ervaring dat verdieping een voor
waarde voor uitbreiding is. En wei in 
tweeerlei opzicht: Ten eerste is het juist in 
het belang van een nieuwe partner om in 
een functionerende, efficient handelende 

Wij weten uit ervaring dat 
verdieping van de EG 
voorwaarde is voor 
uitbreiding 

en solidaire Gemeenschap binnen te Ire
den. Ten tweede is in een grotere kring van 
leden een sterkere noodzaak aanwezig om 
tot onderling beg rip te komen en is een ho
gere graad van institutionele kracht nodig 
om te kunnen functioneren en efficient te 
zijn. 

De Europese Gemeenschap en in ieder 
geval ook de Ianden van de Westerse we
reid moeten recht doen aan de nieuwe si
tuatie in Midden en Oost Europa en de so
lidariteit opbrengen om de weg van deze 
Ianden naar het verenigde Europa Iichter 
te maken. In dat geval worden nieuwe kan
sen geboden voor de volken van ons con
tinent, allemaal kansen die met vrede, vrij
heid en eenheid verbonden zijn. De ener
gieen die tot nu toe gebonden waren door 
de lange jaren heersende confrontatie, 
kunnen nu worden vrijgemaakt voor de 
economische, sociale en culturele ont
plooiing. De opening van de grenzen en 
de bewegingsvrijheid in de grote Europe
se ruimte met haar onmeetbare rijkdom en 
uitgebreide veelvoud, zal de harten en de 
hoofden van de mensen vleugels geven. 

Chnsten Democratische Verkenningen 9/91 
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M1dden en Oost Europa 

In dit Iicht heeft natuurlijk ook de bood
schap van de christen-democratie bijzon
dere kansen. Reeds onmiddellijk na de 
Tweede Wereldoorlog hadden christen
democratische programma's in West Euro
pa bijzondere aantrekkingskracht op de 
aan de catastrofe ontkomen bevolking. Zo 
worden ook nu weer in Midden en Oost 
Europa wervende aanbiedingen graag en 
in vol vertrouwen aanvaard. Daarmee is 
bevestigd dat de christen-democratie een 
levenskrachtig alternatief blijft. Uit haar 
ideeen is het beleid van de Europese een
wording voortgekomen en in de laatste 
veertig Jaar telkens verder ontwikkeld. Zij 
zal ook in de gelegenheid zijn de juiste ant
woorden te geven op de in Midden en Oost 
Europa door de veranderingen van de laat
ste twee jaren ontstane situatie. 

Solidariteit 
De problemen waar de Ianden en volken 
van Midden en Oost Europa bij hun 'terug
keer naar Europa' voor zullen komen te 
staan zijn even complex als de wederzijd
se verantwoordelijkheid die in de loop van 
eeuwen tussen hen en de volken van West 
Europa is ontstaan. En die in het proces 
van scheiding en eenwording van de afge
lopen vijftig jaar nog intensiever is gewor
den. Zij vraagt een actieve, concrete soli
dariteit op meerdere niveaus. 

Het gaat daarbij om de volgende soar
ten problemen en opdrachten 
- herstel van de democratische rechts

staat en van burgervriendelijk en effi
cient bestuur; 

- normalisering van de maatschappelijke 
verhoudingen in de zin van pluralisme en 
tolerantie; 

- de overwinning van het nationalisme en 
de conflicten tussen de volksgroepen; 

- de overgang naar de sociale markteco
nomie; 

- opname in het Europese integratiepro-
ces. 

Een snelle en grondige oplossing van deze 
problemen wordt bemoeilijkt door het ge
brek in de betrokken Ianden, niet aileen 
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aan de instrumenten en de kennis, maar 
ook aan de psychologische instelling om 
de hulp die geboden wordt, snel en effec
tief toe te passen. 

De bevrediging van de onmiddellijke 
materiele behoeften van de buurlanden 
vraagt de bereidheid van de partners in 
het Westen offers te brengen. Toch kan de 
aard en de omvang van de hulp niet zoda
nig zijn dat daardoor de voorwaarden voor 
de hulp in gevaar komen. De hulppresta
ties moeten daarom georienteerd zijn op 
de offerbereidheid van de burgers Even
zeer moet het zeker zijn dat door aard en 
omvang van de hulp niet het ontstaan en 
de groei van eigen verantwoordelijkheid 
en eigen initiatief verhinderd of in gevaar 
gebracht wordt. 

lnspanningen om een structurele en 
duurzame verbetering van de levenssitu
atie in de betrokken Ianden te bereiken 
door de invoering van een sociaal ver
plichtende en ecologisch georienteerde 
markteconomie zijn terecht. Maar daar
naast moet erop worden gelet dat de cul
turele tradities en de in de plaatselijke of 
regionale gemeenschappen aangehan
gen waarden niet aangetast worden. Hier
uit is een aanwijzing af te leiden voor een 
manier van bijstandsverlening, die niet in
terventionistisch of paternalistisch opgezet 
is. Het kan er veeleer aileen maar om gaan 
vormen van samenwerking en integratie te 
ontwikkelen, waardoor de nu nog ontbre
kende kennis, ervaring en instrumenten 
overgebracht en beschikbaar worden ge
steld. 

Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer. 
Partnerschap moet als een algemeen prin
cipe van samenleven erkend en in de prak
tijk toegepast worden. Oat is evenzeer van 
toepassing op de verhoudingen tussen de 
beide delen van Europa als op de interne 
verhoudingen van staten en samenlevin
gen. Het principe van partnerschap moet 
net zozeer bij de vragen, die bij de opna
me van de Ianden van Midden en Oost 
Europa in het proces van Europese inte-
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gratie aan de orde zijn, tot gelding komen 
als bij de nieuwe opbouw van de demo
cratie en van burgervriendelijk bestuur. 
Oat houdt in de ontwikkeling en de bevor
dering van intermediaire krachten en be
voegdheden, die in de verscheidene krin
gen van de samenleving en op de ver
schillende niveaus van de staat in de zin 
van subsidiariteit en federalisme mede 
verantwoordelijkheid dragen. 

Met het oog op de groei naar pluralisme 
in de maatschappelijke verhoudingen 
moeten vooral de gevaren van het nationa
lisme worden bestreden en conflicten Ius
sen etnische en godsdienstige groepen 
worden opgelost. De nauwe band tussen 
religieuze en etnische identiteit van volks
groepen verplicht de in politiek en samen
leving verantwoordelijke christenen even
als hun kerken tot een creatieve dialoog, 
die leidt tot een actief oecumenisch sa
menkomen. Zij moeten aandringen op de 
naleving van aile rechten die door de min
derheden in het belang van hun culturele 
overleven worden opgevraagd. Zij moeten 
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ook hun bijdrage leveren aan het wegne
men van de scheidende werking van gren
zen tussen afzonderlijke staten. 

Tenslotte mag in het Westen er niet aan 
voorbijgegaan worden, dat het bij de 
noodzakelijke hulpverlening niet aileen om 
geven gaat. Ook de Ianden van Midden en 
Oost Europa brengen in dit proces presta
ties voort die heel Europa en ook het Wes
telijke deel ervan, zijn staten en zijn men
sen ten goede komen. Eerst ziJn het met 
name morele, politieke en culturele bijdra
gen. Maar als het zou lukken de, op grond 
van menselijkheid noodzakelijke en de uit 
een veelvoud van sociale, culturele, poli
tieke en historische overwegingen drin
gend geboden, solidariteit van het Westen 
te mobiliseren, dan zullen het daarna ook 
belangrijke economische en materiele bij
dragen zijn. 

Chr1sten Democrat1sche Verkenningen 9/91 
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Soc1aal-cultureel 

Prof. mr. dr. A. Postma 

Wettelijke 
bescherming van het 
Nederlands 

Voor de instandhouding of verdwijning 
van een taal is de houding van een over
heid van eminent belang. De pluriformi
teit in de schepping dient gehandhaafd 
te b!tjven, oak waar het talen betreft. Oat 
is een voorwaarde voor economische 
bloei. Het gebruik van de Nederlandse 
taa/ is een grondrecht dat in de Grand
wet moet worden vastge!egd. 

Sedert enige jaren wordt in Nederland re
gelmatig gediscussieerd over de positie 
van het Nederlands. De oorzaak van deze 
discussie ligt in de consequentie met be
trekking tot het Nederlands die sommige 
leden van de Nederlandse elite menen te 
moeten trekken uit de naderende Europe
se eenwording. Wat tot dusverre in de ge
dachtenwisseling vriJwel ontbroken heeft, 
is een benadering vanuit het christen-de
mocratisch gedachtengoed. Een dergelij
ke benadering wordt in deze bijdrage be
proefd 

Het Nederlands 
Het Nederlands als algemene omgangs
taal is nog betrekkelijk jong. De standaard
taal, zoals deze nu aanwezig is, is eerst 
ontwikkeld in de eerste helft van de zeven
tiende eeuw. Van grote invloed is hierbij de 
Statenvertaling geweest, die op de vor
ming van de Nederlandse taal een invloed 
heeft uitgeoefend welke vergelijkbaar is 
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met die van de vertaling van Luther op de 
Hoogduitse standaardtaal. 

In welk gebied zijn de Nederlandse taal 
of de haar constituerende streektalen ver
spreid geweest? In de eerste plaats wordt 
onze aandacht getrokken naar Europa. 
Een ernstige misvatting zou het zijn de ver
spreiding van het Nederlandse taalgebied 
beperkt te zien tot de grenzen van het Ko
ninkrijk der Nederlanden. Bijgevoegde 
kaart I laat zien waar in de Middeleeuwen 
tot ver in Frankrijk het Nederlands gespro
ken werd. Een stad als Boulogne (de oor
spronkelijke Nederlandse naam luidt Bo
nen of Beunen) was in de veertiende eeuw 
nog Nederlandstalig. De burgers van Ca
lais (Nederlandse naam: Kales), die in de 
vijftiende eeuw de sleutels van de stad 
blootvoets aan de Engelse koning dienden 
aan te bieden, waren Vlaamssprekend. 

Kaart I laat eveneens zien welk enorm 
terrein het Nederlands in de afgelopen 
eeuwen heeft prijsgegeven. Nog slechts 
een klein gedeelte van het oorspronkelijke 
Nederlandse taalgebied is behouden ge
bleven (kaart II) Hierbij dient aangetekend 
te worden dat ook de streek benoorden de 
taalgrens niet meer zuiver Nederlandstalig 
is. Per generatie wordt het aantal Neder-

Prof. mr dr. A. Postma ( 1943) IS hoogleraar Staatsrecht en 
OnderwiJsrecht aan de Ri1ksun1versite1t te Groningen en 
biJZonder hoogleraar Onderw1jsrecht aan de VriJe Univer
siteit te Amsterdam. 
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FRANS VLAANDEREN 

EVOLUT VAN DE T A ALGRENS 
IN FRANS VLAANDEREN 
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toalgrens 7de- 8ste eeuw(Gysse!lng) 
____ toolgrens 14de eeuw (Gyssel1ng) 
1--+- toolgrens 1873 (De Bol 
.,. • .,. toolgrens 1967 ( ~e -Vanacker) 

rens Bel 

•Ri;sel 
( L•lle) 

c:J NtClerlonds toolgebied in Belgie (wet 
~ Frans toolgebied in Belg1e 
Emil F'ra.nstoolgebied 1n Belgie met 

1 CCIII te 1 ten voor de Nederlondstoligen 
~ geb1ed woornog Nedertonds wordt 

gesproken noostde Fronsc cultuurtool 

De Diets-romaanse taalgrens, die in de 7de-8ste eeuw 1n Frankrijk ontstond op een l11n Etaples-Rijsel, is 
sindsdien naar het noorden verschoven. In Frans Vlaanderen spreekt men nog een archa1st1sch getint 
Vlaams dialect dat sterk verwant is met het Westvlaams. Op dit ogenblik gnjpt geen opschuiving van de 
taalgrens meer plaats, maar wei gebeurt een 1nwendige uitholl1ng, die samenvalt met de generatiewisse
lingen. De oudste generatie gebruikt nog biJ voorkeur het dialect in de gewone omgang, de middengroep 
(ca 35-60 jaar) spreekt al bij voorkeur Frans, bij vele jongeren is zelfs de passieve kennis van het Vlaams 
beperkt. In de streken met een sterk agrarisch karakter handhaaft het Vlaams zich beter. 

landstaligen geringer, zodat voor een uit
eindelijk uitsterven van het Nederlands ge
vreesd moet worden, tenzij de op gang ko
mende tegenbeweging voldoende kracht 
krijgt om het tij nog te keren. 

De vraag die we ons dienen te stellen bij 
de constatering van de ondergang van het 
Nederlands is de volgende: wat is de oor
zaak van deze ondergang? Hoe komt het 
dat ouders hun kinderen niet in hun moe
dertaal, doch in een vreemde taal opvoe
den? Is de verdwijning van het Nederlands 
in Frankrijk een natuurnoodzakelijkheid ge
weest, waartegen niets te beginnen viel? 

De ondergang van het Nederlands in 
Frankrijk is geen natuurnoodzakelijkheid 
geweest, doch veroorzaakt door politieke 
en economische omstandigheden. In de 
zeventiende eeuw wordt het dan nog Ne
derlandstalige gebied afgenomen van de 
Zuidelijke Nederlanden en bij Frankrijk ge
voegd. Met name na de Franse Revolutie 
begin! een politiek van stelselmatige on-
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derdrukking van het Nederlands. In 1853 
word! het Nederlands als voertaal in het 
onderwijs verboden. Jarenlange pogingen 
om het Nederlands als keuzevak op de 
middelbare scholen te introduceren, wor
den eerst in de jaren zeventig van deze 
eeuw met succes bekroond. 

Wie carriere wil maken 
moet de taal van de 
machthebbers spreken 

Het gevolg van deze politieke druk is dat 
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eerst de Nederlandstalige elite van taal 
verandert en Franstalig wordt. lmmers- zo 
luidt de redenering -, wie carriere wil ma
ken, dient de taal van de machthebbers te 
spreken, en deze zijn nu eenmaal Fransta
lig. De massa van de bevolking blijft nog 
lang Nederlandstalig. De grote verschui
ving in de richting van het Frans begint na 
de Eerste Wereldoorlog, eerst bij de meis
jes en daarna biJ de jongens. De oorzaken 
hiervan zijn de volgende: de toenemende 
alfabetisering, de oprukkende communi
catiemedia en de openbreking van een ge
sloten agrarische samenleving. 

Uit het bovenstaande kunnen met betrek-
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king tot het Nederlands in Frankrijk devol
gende conclusies worden getrokken. Taal
verlating vindt niet automatisch plaats, 
doch heeft zijn oorzaak in verschillende 
gronden. Taalverlating wordt bevorderd, 
indien van overheidswege een bepaalde 
taal wordt bevorderd en een andere taal 
wordt gediscrimineerd. De taal van de 
economisch-politiek machtigen oefent een 
grote aantrekkingskracht uit op anderstali
gen. Taalverlating vindt in de twintigste 
eeuw op ongeevenaarde schaal plaats ten 
gevolge van alfabetisering, de oprukkende 
communicatiemedia en de openbreking 
van gesloten agrarische samenlevingen. 
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Het Nederlands in Belgie 
Bezien wij nu of de hierboven getrokken 
conclusies met betrekking tot het Neder
lands in Frankrijk generaliseerbaar zijn. 
Daartoe richten we 1n eerste 1nstantie de 
blik op Belgie. 

Het is opmerkelijk te constateren dat de 
taalgrens in Belgie- in tegenstelling tot die 
in Frankrijk- nauwelijks ten nadele van het 
Nederlands verschoven is. (Over het pro
bleem Brussel wordt later gesproken.) 
Desalniettemin is het Nederlands in Vlaan
deren eeuwenlang aan een ernstige be
dreiging - vooral vanwege het Frans -
blootgesteld geweest. In de eerste plaats 
is dat het geval geweest gedurende de 
Middeleeuwen, wanneer Vlaanderen leen
roerig is aan de Franse koning en mitsdien 
het Frans als taal van de administratie 
doordringt. In de tweede plaats is er de 
aantrekkingskracht van het Frans als taal 
van de machtigste Europese mogendheid 
op de Vlaamse elite. Een gedeelte van die 
elite verlaat - aangetrokken door de 
glamour van het Frans- vrijwillig de moe
dertaal en kiest voor het Frans. In de derde 
plaats is er de welbewuste verfransingspo
litiek vanwege de overheid. Deze politiek 
van verfransing is zeer sterk onder de 
Franse bezettingsmacht (tot 1815) en 
wordt voortgezet door de overheid van het 
onafhankelijke Belgie na 1830. 

Deze welbewuste politiek van verfran
sing heeft vele gevolgen gehad. Op enke
le daarvan wordt hier ingegaan. De aan
tasting van het Nederlands heeft vooral in 
de grote steden plaatsgevonden. Bij de ta
lentelling van 1930 - toen de verfransing 
van Vlaanderen op het hoogtepunt stond -
bedroeg het aantal Franstaligen in de stad 
Antwerpen 10%, in de stad Gent 17%. Op 
het Vlaamse platteland was dit percentage 
veel geringer. Opmerkelijk is het verschijn
sel dat de Franstaligen vooral in de hogere 
kringen te vinden waren. Dit hangt samen 
met het karakter van het onderwijs. Tot 
1930 was in Vlaanderen geen Nederlands
talige universiteit aanwezig ( eerst in dat 
jaar werd de universiteit van Gent verne-
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derlandst), en eerst in 1932 werd bij wet 
bepaald dat de voertaal van het middel
baar onderwijs Nederlands diende te zijn. 
Decennia-lang is de Nederlandstalige elite 
in Vlaanderen stelselmatig verfranst. Het 
gevolg hiervan is geweest dat tenslotte 
een sociale bovenlaag is ontstaan die zich 
in taalgebruik wezenlijk onderscheidde 
van de gewone Vlaamse bevolking. Aldus 
ontstond een sociale taalgrens. 

In de van oorsprong Nederlandstalige stad 
Brussel is de verfransing sneller en dieper 
gegaan dan in andere Vlaamse steden. 
Omstreeks 1790 wordt het percentage 
Franstaligen n'1et hoger geschat dan op 5 a 
10%. Met name na de vorming van de on
afhankelijke Belgische staat in 1830 neemt 
de verfransing toe. Brussel is de hoofdstad 
van het onafhankelijke Belgie, de ministe
ries en de administratie zijn daar geves
tigd. Dit leidt tot een instroom van vele hon
derdduizenden. De bevolking stijgt van 
nog geen honderdduizend in 1830 tot on
geveer een miljoen nu. Tevens vindt in de
zelfde periode een aanmerkelijke daling 
van het aantal Nederlandstaligen plaats. 
De volgende cijfers illustreren dit. 

Percentage Nederlandstaligen in: 
1846 66,65; 
1910 46,25; 
1920: 37,82; 
1930: 33,69; 
1947: 24,24. 

De oorzaken van deze taalverschuiving 
zijn de volgende. In de eerste plaats is er 
de inwijking van vele tienduizenden Frans
taligen uit Wallonie. Deze inwijking ver
klaart echter niet waarom zovele honderd
duizenden Nederlandstaligen hun moe
dertaal opgeven. Dit laatste gebeurt onder 
druk van de Franstalige administratie en 
vooral door middel van Franstalig onder
wijs. Hoe dit gebeurt moge met enkele 
voorbeelden worden verduidelijkt. In Brus
sel-stad beschikken de circa 70 000 Ne
derlandstalige Brusselaars in 1914 over vijf 
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Nederlandse klassen. In 1918 resten er 
nog vier, in 1919 nog twee, in 1920 nog 
een. In 1921 is er geen enkele Nederlands
talige klas meer. In 1925 laat de socialist 
Camille Huysmans een enquete houden in 
de lagere stadsscholen. Van de 2400 leer
lingen zijn er 900 uitsluitend Nederlandsta
lig, 670 uitsluitend Franstalig en 830 zijn 
tweetalig. AI deze kinderen zitten in Frans
talige klassen I Het onderwijs in een ande
re taal dan de moedertaal leidt tot rampza
lige resultaten 61% van de kinderen heeft 
een leerachterstand van een of meer jaren. 

Uit het bovenstaande kunnen we het vol
gende concluderen. De dominantie van de 
taal van de bovenlaag leidt tot taalver
schuiving bij de onderste lagen van de be
volking, des te sneller indien onderwijs en 
bestuur in dezelfde richting sturen. De taal
verschuiving in een grote stad gaat snel, 
daar het hier een open en geen gesloten 
samenleving betreft. Onderwijs in een an
dere taal dan de moedertaal leidt tot ach
terstanden en is economisch dus nadelig. 
Eerst omstreeks 1975 wordt de verfransing 
in Brussel gestopt en wint het Nederlands 
terrein. De oorzaak hiervan ligt in de eco
nomische en politieke macht van de Ne
derlandstaligen in Vlaanderen. Het mecha
nisme werkt nu ten gunste van het Neder
lands. 

De huidige situatie in Vlaanderen is een 
gans andere dan die van zestig jaar gele
den. Van een tweetalig gebied, waarin het 
Frans domineerde, is Vlaanderen prak
tisch homogeen Nederlandstalig gewor
den. Zelfs in Brussel, waar de verfransing 
honderden jaren om zich heen heeft ge
grepen, is deze gestopt en is een Iicht be
gin van vernederlandsing merkbaar. 

lndien de taalsituatie in Belgisch-VIaan
deren omstreeks 1900 vergeleken wordt 
met die in Frans-VIaanderen, ontwaren we 
een parallel: een vrijwel homogeen Neder
landstalig platteland en sterke Franstalige 
kernen in de steden. Een kleine eeuw later 
is het verschil tussen beide gebieden op-
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merkelijk een vrijwel volledige verfransing 
in Frans-VIaanderen en een vrijwel volledi
ge vernederlandsing in Belgisch-VIaande
ren. Welke oorzaken hebben tot deze ver
schillende ontwikkeling geleid? 

De oorzaak van de verschillende ontwik
keling ligt in de successen van de Vlaam
se Beweging. Oorspronkelijk is deze be
weging gestart als een taalkundige bewe
ging, gericht op de versterking van de po
sitie van het Nederlands. Omstreeks 1900 
komt de Vlaamse Beweging tot het inzicht 
dat de positie van het Nederlands aileen 
gered kan worden, indien de taal zich ook 
in het economische Ieven een plaats weet 
te veroveren. Ook de omgekeerde stelling 
wordt aangehangen: de economie in 
Vlaanderen kan slechts bloeien, indien de 
taal van het volk tevens de taal van de eco
nomie is. Een uitvloeisel van deze stelling 
is, dat de sociale taalgrens dient te ver
dwijnen en de Franstalige elite moet wor
den vernederlandst. De elite moet zich in 
haar taalgedrag aanpassen aan de bevol
iing, de bevolking behoeft zich niet aan te 
passen aan de elite. 

De verbinding die in bovengenoemde 
stellingen wordt gelegd tussen taal en eco
nomie, wordt wei samengevat onder de 
leuze taalbelang is stoffelijk belang. In de 
praktijk van het economische Ieven heeft 
deze stelling op verschillende plaatsen in
gang gevonden. Als eerste voorbeeld 
wordt hier gewezen op het Vlaamsch Han
delsverbond, opgericht in 1908 door de 
grootindustrieel Lieven Gevaert, stichter 
van het concern Agfa-Gevaert. In artikel 1 
van de statuten wordt het volgende gefor
muleerd: 

aile nemen de verplichting op zich, het 
hunne bij te dragen om het gebruik van 
het Nederlandsch in handel en nijver
heid te bevorderen, teneinde (cursive
ring van de schrijver) de economische 
kracht van het Vlaamsche volk uit te 
breiden. 

Kennelijk bestaat er een verband tussen 
de taal in het economische Ieven en de 
bloei van dat economische Ieven. Het 
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Vlaamsch Handelsverbond, de voorgan
ger van het V::tams Economisch Verbond, 
op dit moment de grootste werkgeversor
ganisatie in Vlaanderen, is niet de enige or
ganisatie met een dergelijke statutaire be
paling geweest Ook de Kredietbank, een 
der grootste Belgische banken, en de Boe
renbond, meer dan honderd jaar oud, heb
ben soortgelijke bepalingen in hun statu
ten opgenomen 

De vernederlandsing van Vlaanderen is te 
danken aan de politieke successen van de 
Vlaamse beweging. Deze successen zijn 
op een zodanig moment gekomen (de taal
wetten uit de jaren dertig), dat de gevolgen 
van alfabetisering, het doordringen van 
communicatiemedia en het doorbreken 
van de gesloten samenleving nog omkeer
baar waren. Het grote verschil tussen 
Frans-VIaanderen en Belgisch-VIaanderen 
ligt hierin dat in het laatste gebied een be
schermende taalwetgeving tot stand geko
men is, terwijl in het eerste gebied deze 
volledig ontbrak. Door middel van het 
Vlaamse voorbeeld zien we de stelling be
vestigd, dat de houding van overheidswe
ge ten opzichte van de taal van eminent 
belang is voor de instandhouding of ver
dwijning van die taal. Het maakt nogal wat 
uit of de overheid optreedt als beschermer 
of onderdrukker. 

Uit het Vlaamse voorbeeld kan nog een 
tweede conclusie getrokken worden. Ken
nelijk bestaat er verband tussen taal en 
overige terreinen van het maatschappelijk 
Ieven, zoals dat van de economie. Zou het 
toevallig zijn dat de bloei van de Vlaamse 
economie samenvalt met de vernederland
sing van dat gebied? Zou het toeval zijn 
dat juist in dat gebied sedert 1970 de ar
beidsproduktiviteit sneller gestegen is dan 
waar ook ter wereld? Of zou het wei Iicht zo 
zijn dat de eenheid in het maatschappelijk 
Ieven, ook op taalgebied, een noodzakelij
ke voorwaarde is voor economische bloei? 
Het Vlaamse voorbeeld wijst in de laatste 
richting. 
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Het Nederlands in Nederland 
Het Nederlands als algemene om
gangstaal dateert eerst uit de twintigste 
eeuw. V66rdien speelden de streektalen 
een overheersende rol, ook onder de elite. 
Van de leden van provinciale staten van 
Limburg in 1825 is bekend dat slechts drie 
van hen het algemeen Nederlands beheer
sten. Tot ver in de negentiende eeuw 
klaagden kandidaten voor de Tweede Ka
mer - op verkiezingstoernee in de provin
cie Drenthe- dat hun electoraat slechts de 
Drentse streektaal beheerste. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat, ten gevolge van 
het toen heersende censuskiesrecht, het 
electoraat beperkt was tot de maatschap
pelijke elite. 

Vanwege de negatieve connotatie van 
het begrip 'dialect' wordt hier de uitdruk
king streektaal gebezigd. Overigens be
staat er geen fundamenteel onderscheid 
tussen taal en dialect Het verschil kan als 
volgt worden uitgedrukt: taal is het dialect 
van de machtigen, dialect is de taal van de 
machtelozen. Afhankelijk van de machts
verhoudingen wordt een dialect taal, of 
wordt omgekeerd een taal dialect In 
Vlaanderen werd het Nederlands in de ne
gentiende eeuw van taal dialect In Neder
land wordt het Gronings beschouwd als 
dialect; in de Middeleeuwen was het ech
ter de taal van het machtige handelsver
bond de Hanze. 

Niet aile streektalen in Nederland beho
ren tot de Nederlandse taalgroep. In Fries
land valt het Fries daarbuiten. In Zuid-Oost 
Limburg wordt de streektaal gerekend tot 
de Duitse taalgroep, niet tot de Nederland
se. Het Fries behoort noch tot de Neder
landse noch tot de Duitse taalgroep. Voor 
deze beide streektalen geldt. dat ze onder 
invloed van het Nederlands terrein hebben 
moeten prijsgeven. Voor het Fries geldt dat 
per generatie een achtste van de Friestali
gen overschakelt op het Nederlands. Uit 
onderzoek in de Groningse plaats Winsum 
blijkt dat van de leerlingen op de basis
school nog slechts 5% de Groningse 
streektaal hanteert Ook de overige streek-
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talen binnen het Koninkrijk der Nederlan
den gaan er zienderogen op achteruit, zo
wel kwantitatief als kwalitatief. 

De oorzaken van de vooruitgang van het 
algemeen-Nederlands in Nederland zijn 
dezelfde als die van de achteruitgang in 
Frankrijk. De politieke en economische eli
te spreekt Nederlands, de taal van wetge
ving en onderwijs is Nederlands, de alfa
betisering vordert en de samenleving 
breekt los uit zijn traditionele banden. Zon
der wettelijke bescherming zullen de 
streektalen binnen enkele decennia van de 
Nederlandse bodem verdwenen zijn. 

Zander wettelijke 
bescherming zullen de 
streektalen uit Nederland 
verdwijnen 

Andere Ianden 
De verschijnselen die we hiervoor vaststel
den met betrekking tot het Nederlandse 
taalgebied, treffen we ook elders aan. Het 
Frans, dat in Frankrijk in 1900 door slechts 
eenderde van de bevolking gesproken 
werd, heeft daar nu praktisch aile streekta
len verdreven. Omgekeerd heeft het Frans 
de duimen moeten leggen voor het Engels 
in Louisiana en in Canada, behalve in Que
bec. Ook hier is voor de handhaving van 
de taal de houding van de overheid weer 
doorslaggevend geweest. In het ene geval 
leidt dit er toe dat een wereldtaal blijft be
staan, in het andere geval dat deze ver
dwijnt. Zo heeft het Duits zich weten te 
handhaven in Zuid-Tirol, doch staat het on
der zware druk in de Elzas. Een taal hand
haaft zich dus niet vanwege haar intrinsie-
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ke rijkdom, maar ten gevolge van politieke 
en economische omstandigheden. Door 
het ontbreken van dergelijke omstandighe
den wordt het Jiddisch nu nog slechts ge
sproken door 25% van de Joodse bevol
king in de Sowjet Unie, terwijl dat percen
tage in 1900 nog 98% bedroeg. Zo wordt 
de nationale taal van Letland nog door 
slechts 50% van de bevolking gesproken, 
en om te besluiten: het aantal Welsch
sprekenden in Wales is gedaald tot 20%. 

Christen-democratische visie 
In een christen-democratische benadering 
kan en mag taal niet beschouwd worden 
als een economisch goed, waarover naar 
believen kan worden beschikt. Taal is meer 
en taal is iets anders. Taal is nauw verbon
den met de menselijke persoonlijkheid. 
Het is voor de mens de mogelijkheid zich 
te uiten en daardoor als mens met zijn me
demens(en) in contact te treden. In geen 
enkele taal kan dat contact zo diepgaand 
plaatsvinden als in de moedertaal. In een 
aangeleerde taal blijft het behelpen. In de 
moedertaal weent en lacht de mens, niet in 
een andere. In aile talen werd op Pinkste
ren het Evangelie gepredikt. 

Omdat in de christen-democratische vi
sie aile mensen gelijkwaardig zijn- ze zijn 
immers aile geschapen naar Gods beeld
zijn ook hun talen gelijkwaardig. Neder
lands is niet beter dan Limburgs, Engels is 
niet beter dan Nederlands. lndien de ene 
taal wei beter geacht zou worden dan de 
ander, dan betekent dit dat de ene mens 
verheven wordt boven de andere. 

Wat dient nude overheidstaak op dit ter
rein te zijn? Het christen-democratisch uit
gangspunt van de gerechtigheid brengt 
met zich dat de overheid voorwaarden 
dient te creeren, opdat ieder mens zich 
kan ontplooien overeenkomstig zijn eigen 
aard, inclusief het taalkundig aspect. Deze 
eis geldt zowel voor het nationale als het 
Europese niveau. Het verheffen van een 
taal op Europees niveau tot lingua franca 
doorbreekt de gelijkwaardigheid van de 
talen en daarmede van de mensen. Dit 
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geldt ook voor een feitelijk ontstaan van 
een lingua franca. 

Ook vanuit een ander christen-democra
tisch uitgangspunt kan de taalkwestie wor
den benaderd, en wei vanuit het rentmees
terschap. De schepping is ons toever
trouwd, niet om daarmee naar willekeur om 
te springen, doch om haar als een goed 
rentmeester te beheren. Niet slechts het 
natuurlijke milieu is ons toevertrouwd, 
doch ook het taalkundige. Niet slechts van 
milieubescherming dient er sprake te zijn, 
doch ook van taalbescherming. De pluri
formiteit in de schepping dient gehand
haafd te blijven, ook waar het de talen be
trelt. 

Stel dat de christen-democratie haar roe
ping op dit punt ontrouw zou worden, wat 
zijn dan de te verwachten gevolgen? De 
plurilormiteit op het gebied van de talen zal 
verdwijnen, waardoor de samenleving ver
andert. Uniformiteit zal uiteindelijk in de 
plaats treden van ditterentiatie, hetgeen 
als verarming te beschouwen valt. Er zal 
een taalstrijd ontstaan die de volkeren te
gen elkaar opzet en de volkeren ook on
derling verdeelt. De pedagogische resul
taten zullen achterblijven, en mitsdien ook 
de economische. Kortom: datgene wat 
men beoogt zal juist tot het tegenoverge
stelde leiden. Niet ongestralt kan een be
langrijk maatschappelijk aspect als het 
taalkundige verwaarloosd worden. Ge
beurt dit toch dan zullen ook de overige 
maatschappelijke aspecten, zoals het eco
nomische, aangetast worden. 

De christen-democratische visie brengt 
ook met zich dat men in contact zal treden 
met de anderstalige. Echt contact is geen 
eenrichtingsverkeer, doch altijd weder
zijds. Dit betekent dat naar vermogen de 
taal van de ander wordt aangeleerd, juist 
ter wille van het contact. Echt contact is uit
gesloten indien niet wederzijds de begeer
te aanwezig is elkanders talen te leren. 
Echt contact is uitgesloten indien men de 
ander ervan weerhoudt de eigen taal te le
ren. lndien een Nederlander in Nederland 
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een buitenlander niet tegemoetkomt in zijn 
streven om Nederlands te leren, doch hem 
uitsluitend in het Engels antwoordt, snijdt 
hij juist het contact met die ander at. Hij 
laat hem namelijk niet tot zijn prive-domein, 
in casu de moedertaal. 

Het leren van andere talen bevordert de 
communicatie met anderen. Oat is echter 
aileen het geval indien dit niet geschiedt 
ten koste van de moedertaal. Geschiedt dit 
wei op kosten van de moedertaal, dan is er 
echter van communicatie met de ander 
geen sprake er is immers een stuk van de 
eigen persoonlijkheid weggesneden. 

Praktische consequenties 
Welke gevolgen dienen nu in de praktijk 
getrokken te worden uit de hierboven ge
trokken conclusie, dat de christen-demo
cratische uitgangspunten gerechtigheid 
en rentmeesterschap de overheid ver
plichten tot bescherming en instandhou
ding van het taalkundige landschap? Deze 
vraag zal worden beantwoord met betrek
king tot de onderwerpen openbaar bestuur 
en onderwijs. 

De verplichting van de overheid om in 
het openbaar bestuur het Nederlands te 
beschermen, kan ook op een andere wijze 
getormuleerd worden, namelijk als een 
recht van de Nederlander om in Nederland 
in zijn eigen taal bestuurd te worden. Van 
de burger uit gezien is dit een sociaal 
grondrecht. Nu is het opmerkelijk dat - in 
tegenstelling tot vele andere Ianden - dit 
grondrecht in Nederland noch in de 
Grondwet noch in de formele wetgeving is 
neergelegd. Slechts uit de Jurisprudentie 
van de afdeling Rechtspraak van de Raad 
van State blijkt, dat in Nederland de taal 
van het openbaar bestuur het Nederlands 
is. Er is echter geen enkele (grond)wettelij
ke verplichting, die de Raad van State tot 
een dergelijke jurisprudentie dwingt. For
meel gesproken heelt de Raad van State 
de volledige vrijheid om te beslissen dat in 
het openbaar bestuur het taalgebruik vrij 
is, en dat de overheid, als het haar goed
dunkt, Frans, Duits, Engels of Nederlands 
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Soc1aal-cultureel 

kan gebruiken. Omdat het hier om een 
grondrecht van de Nederlandse burger 
gaat, dient dit grondrecht in de Grondwet 
en de daarvoor in aanmerking komende 
wetten, te worden vastgelegd. Met betrek
king tot vele andere grondrechten is dit 
reeds gebeurd, en er is geen reden te be
denken om juist ten aanzien van dit grond
recht een uitzondering te maken. 

Ook op Europees niveau zal het hiervoor 
geformuleerde uitgangspunt consequen
ties dienen te hebben. De burgers die bin
nen een bepaalde staatkundige eenheid 
wonen - zoals de Europese Gemeen
schap - hebben het grondrecht bestuurd 
te worden in hun eigen taal Dit geldt niet 
uitsluitend voor de Frans-, Duits- of En
gelstaligen, doch ook voor de Nederlands
taligen. De juistheid van een principe is 
niet afhankelijk van de grootte van een 
taalgroep. Vanuit christen-democratisch 
oogpunt zal op Europees niveau zowel ju
ridisch als feitelijk de gelijkheid en gelijk
waardigheid van de talen gewaarborgd 
dienen te blijven. Aldus wordt ook het we
zen van Europa gewaarborgd. Het wezen 
van Europa wordt gevormd door de taal
kundige pluriformiteit. Aantasting van die 
taalkundige pluriformiteit is een aantasting 
van het wezen van Europa, en dus anti
Europees. 

Ten aanzien van het onderwijs is eveneens 
sprake van een grondrecht. ledere Neder
lander in Nederland heeft er recht op in het 
Nederlands onderwijs te genieten, indien 
dat onderwijs betaald wordt met Neder
lands geld. Dit geldt uitsluitend voor basis
en middelbaar onderwijs, doch ook voor 
het universitair onderwijs. lndien een Ne
derlander verplicht zou worden aan een 
Nederlandse universiteit geheel of gedeel
telijk in het Engels te studeren, is dat in 
strijd met zijn grondrecht op onderwijs in 
de eigen taal. 

lmpliciet is dit grondrecht reeds in de 
onderwijswetgeving aanwezig. Artikel 9,5° 
van de Wet op het basisonderwijs wijst in
direct het Nederlands als voertaal in het 
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basisonderwijs aan. Voor het hoger be
roepsonderwijs volgt het uit de artikelen 
24,6 en 25,1 o van de Wet op het Hoger Be
roepsonderwijs: buitenlanders dienen het 
bewijs te leveren van voldoende kennis 
van de Nederlandse taal om het onderwijs 
met vrucht te kunnen volgen. Voor het we
tenschappelijk onderwijs treffen we analo
ge bepalingen aan in de artikelen 20,2° en 
26,2° van de Wet op het Wetenschappelijk 
Onderwijs. 

De hiergenoemde bepalingen zijn ech
ter te impliciet en kunnen tot verwarring, 
misverstand en misbruik aanleiding geven. 
Het principe dat in Nederland het Neder
lands de voertaal van het onderwijs is, 
dient in de Grondwet te worden opgeno
men. Aangezien het hier een grondrecht 
betreft, kunnen uitzonderingen hierop 
slechts bij formele wet worden vastge
steld. 

Besluit 
Vanuit een christen-democratische visie 
op de taal kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken. Taal is geen econo
misch goed, doch een middel waardoor de 
mens zichzelve uitdrukt en met zijn mede
mensen in contact treedt. Het wezenlijkste 
contact kan slechts in de moedertaal ge
legd worden. 

Door politieke en economische druk, ge
paard gaande met toenemende alfabetise
ring en openbreking van gesloten samen
levingen, vindt taalverschuiving plaats. In 
de twintigste eeuw grijpt deze verschui
ving plaats op een schaal als nooit tevoren, 
zodat talen die eeuwenlang bestaan heb
ben, van de aardbodem dreigen te ver
dwijnen. 

De uitgangspunten gerechtigheid en 
rentmeesterschap leggen de overheid de 
verplichting op de pluriformiteit aan talen 
te beschermen. Met name geldt dit voor de 
terreinen onderwijs en openbaar bestuur. 
Aangezien het om sociale grondrechten 
gaat, dient in de Grondwet te worden op
genomen dat de taal van het openbaar be
stuur en het onderwijs het Nederlands is, 
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behoudens bij de wet vast te stellen uit
zonderingen. Op Europees niveau dient 
de gelijk(waardig)heid van de talen juri
disch en feitelijk gewaarborgd te worden. 

Eerbied voor de mens en zijn taal is eco-
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nomisch uiteindelijk voordeliger dan een 
onverschillige of minachtende houding. 
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Nederlandse Anti lien 

Prof. mr. W.C.L. van der Grinten 

Nederland en de 
overzeese rijksdelen 

Als de Nederlandse Anti/len en Aruba de 
band met het Koninkrijk wil/en behou
den, mag Nederland eisen stel!en. Zo 
moet Nederland verlangen dat de Ne
derlandse Anti/len als eenheidsstaat 
worden ingericht. Een paging tot door
braak in de impasse in het overleg over 
de toekomstige staatkundige structuur 
van de Neder!andse Anti/len. 

Onze minister van Justitie heelt als neven
lunctie dat hiJ belast is met de zaken van 
de Nederlandse Antillen en Aruba. Toewij
ding en activiteit is aan minister Hirsch Bal
lin niet te ontzeggen. Vorig jaar heelt hiJ 
een schets doen uitgaan van wat hij noemt 
een Gemenebest-constructie voor het Ko
ninkrijk. Een publieke discussie over deze 
schets heelt tot dusver niet plaatsgevon
den. Noch in Nederland, noch in de Ne
derlandse Anti lien en in Aruba is de schets 
in de vertegenwoordigende lichamen be
sproken. 

In het begin van dit jaar vond in Aruba 
een contactbijeenkomst plaats van de de
legaties uit de beide Kamers, uit de Staten 
van de Nederlandse Antillen en uit de Sta
ten van Aruba. Tot stellige conclusies over 
de toekomstige ontwikkelingen binnen het 
Koninkrijk heelt dit beraad niet geleid. Al
gesproken is dat een volgende contactbij
eenkomst zal plaatsvinden in mei 1992, 
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waarbij de staatkundige structuur een be
langrijk aandachtspunt zal zijn. 

In april van dit jaar heelt minister Hirsch 
Ballin in 's-Gravenhage overleg gepleegd 
met de minister-president van de Neder
landse Antillen en van Aruba. Tot algeron
de conclusies over de structuur van de Ne
derlandse Antillen heelt dit niet geleid. Wei 
is besloten dat zal worden bevorderd dat 
Aruba ook na 1 januari 1996 in het Konink
rijk zal blijven. 

De huidige situatie 
Het statuut van 1954 gal aan de Caribi
sche eilanden die tot het Koninkrijk beho
ren de status van zellbesturend land met 
een grote mate van autonomie. Het land 
bestaande uit zes eilanden wordt in het 
Statuut de Nederlandse Antillen genoemd. 
Men zou de Nederlandse Antillen als een 
deelstaat van een lederatie kunnen kwalili
ceren, een deelstaat echter die in aard en 
karakter niet onaanmerkelijk verschilt van 
het gewone model van deelstaten van een 
lederatie, zoals de lederatie van de Ver
enigde Staten, van Canada, van Duitsland, 
van de Sowjet Unie. Enerzijds werd aan de 
Nederlandse Antillen een veel grotere 
mate van zellstandigheid toegekend - le
derale wetgeving, Koninkrijks wetgeving, 

Prof mr W C.L van der Grinten (1913) rs emerrtus-hoog
leraar aan de Katholieke Universrtert Nijmegen 
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is slechts in zeer beperkte mate mogelijk
anderzijds is de invloed van de Neder
landse Antillen op het federatief verband 
van het Koninkrijk slechts zeer beperkt. Oil 
laatste is vanzelfsprekend, omdat de be
volking van Nederland vele malen grater 
was en is dan die van de Nederlandse An
tiilen. Real iter kan men niet zeggen, dat het 
Koninkrijk der Nederlanden ingevolge het 
Statuut uit drie delen- Nederland, Surina
me en de Nederlandse Antiilen- bestond. 
Nederland en het Koninkrijk zijn op grate 
hoogte te vereenzelvigen. 

Als staatsrechtelijke organisatie van de 
Nederlandse Antiilen werd gekozen voor 
het model van een centraal bestuur en wet
gevend apparaat en vier regia's met eigen 
bestuursorganen. Het vertegenwoordi
gend lichaam van de Nederlandse Antiilen 
werd niet gekozen op basis van evenredi
ge vertegenwoordiging, doch aan iedere 
regia werd een aantal zetels in de Staten 
gegeven Met enige moeite werd de zetel
verdeling als volgt vastgesteld, Cura<;ao 
12, Aruba 8, Bonaire 1 en de Bovenwinden 
1 zetel. 

In 1985 werd het Statuut en de Antil
liaanse staatsregeling fundamenteel gewij
zigd. Aruba trad uit het verband van de 
Nederlandse Antiilen en kreeg de status 
van een zelfstandig land. Deze status werd 
Aruba toegekend voor een overgangspe
riode van 10 jaren; na afloop van deze 10 
jar en zou Aruba uit het Koninkrijk treden. 
De staatsregeling van de Nederlandse An
tiilen werd ingrijpend veranderd. De regio
nale eenheid, het eilandgebied de Boven
Windse edanden, werd verdeeld in drie 
eilandgebieden. De samensteiling van de 
Staten van de Nederlandse Antiilen werd 
sterk veranderd, het eilandgebied Bonaire 
kreeg in plaats van 1 zetel 3 zetels, de Bo
venwindse eilanden kregen in plaats van 1 
zetel te zamen 5 zetels, het aantal zetels 
van Cura<;ao werd Iicht verhoogd van 12 
tot 14. 

Naar mijn overtuiging is de wijziging van 
de samensteiling van de Staten een weinig 
gelukkige beslissing geweest. Wat hard 
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gezegd, kan men stellen dat deze samen
steiling hoogst ondemocratisch is. Dever
houding tot de omvang van de bevolkin
gen van de eilandgebieden is volkomen 
zoek. Bonaire en de Bovenwindse eiland
gebieden zijn heel sterk overbedeeld. Voor 
de stabiliteit van de politieke verhoudingen 
is dit zeer ongunstig. Hierbij moet worden 
bedacht, dat elk eiland van de Nederland
se Antiilen zijn eigen politieke partijen kent. 
Aile politieke partijen hebben een eilande
lijk karakter. Bij de kabinetsformatie wordt 
er naar gestreefd, dat een politieke partij 
van elk eiland in het kabinet is vertegen
woordigd. De laatste 'vondst' in dit ver
band is, dat in de staatsregeling van de 
Nederlandse Antiilen het instituut van 
staatssecretaris is geintroduceerd, dit niet 
om de werklast van een minister te verlich
ten, doch om te bevorderen dat ook de 
zeer kleine eilanden - St. Eustatius en 
Saba - tenminste een staatssecretaris in 
het kabinet hebben. 

Staatkundige structuur 
Het overleg omtrent de toekomstige staat
kundige structuur van de Nederlandse An
tiilen verkeert in een zekere impasse. Sterk 
uiteenlopende visies worden hieromtrent 
naar voren gebracht. Aile politieke partijen 
van Cura<;ao hebben zich uitgesproken 
voor een status aparte van Cura<;ao. Cu
ra<;ao zou volgens hen in het Koninkrijk 
eenzelfde status als Aruba moeten heb
ben. Cura<;ao zou een zelfbesturend land 
moeten zijn. Het staatsverband van de Ne
derlandse Antiilen zou moeten worden op
geheven. Een uitspraak wat er vervolgens 
met de overige vier eilanden van de Ne
derlandse Antillen zou moeten geschie
den, is door de politieke partijen van Cu
ra<;ao niet gedaan. Minister Hirsch Ballin 
heeft zich tot dusver- naar mijn mening te
recht - tegen de status aparte van Cu
ra<;ao steeds verzet. Met hem ben ik van 
oordeel dat de conceptie van een land be
vattende Bonaire, het Nederlandse ge
deelte van Sint Maarten, Sint Eustatius en 
Saba niet realistisch is. De eilanden zijn 
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veel te klein en hun bevolking is veel te ge
ring om te zamen een la,ld te vormen. 

Ook op Cura<;e;o wordt de visie van de 
politieke partijen niet a,gemeen gedeeld. 
Zo heeft Pourrier - een vroegere minister
president van de Nederlandse Anti lien- er 
in zijn voordracht voor de Antilliaanse Ju
ristenvereniging in maart van dit jaar op 
gewezen, dat behoud van het landsver
band van de Nederlandse Antillen ook 
voor Cura<;ao gunstige elementen heeft. 

In de schets van minister Hirsch Ballin 
wordt de suggestie gedaan om de Neder
landse Antillen op te delen in twee Ianden, 
Cura<;ao en Bonaire te zamen het ene 
land, de drie Bovenwindse eilanden te za
men het andere land. Voor zulk een op
splitsing zijn zeker argumenten aan te voe
ren. Er is niet een 'natuurlijke band' tussen 

De Bovenwindse eilanden 
zijn te klein en te zwak om 
zichzelf te besturen 

Cura<;ao en Bonaire enerzijds en de Bo
venwindse eilanden anderzijds. De eilan
den liggen ver uiteen, de voertaal is ver
schillend, de gemeenschappelijkheid be
staat vooral hi8rir dat de eilanden in het 
verleden aile onder Nederlands gezag 
hebben gestaan. Er is echter een zeer be
langrijk tegenargument. De Nederlandse 
Bovenwinden zouden een uiterst klein land 
zijn. De bestuurskracht is slechts zeer ge
ring en het is gezien de omvang en het ont
wikkelingsniveau van de bevolking niet te 
verwachten dat op een adequate wijze in 
een behoorlijk overheidsbestuur kan wor-
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den voorzien. De verheffing van de Boven
winden tot een land zou een bron van gro
te narigheid en ellende kunnen worden. De 
kans is groot dat het bestuur niet goed zal 
functioneren ten detrimente van de ingeze
tenen. 

Behoud van de Antillen van de vijf ligt naar 
mijn mening in de lijn van de verwachtin
gen. De status aparte van Cura<;ao zal niet 
de instemming van Nederland en waar
schijnlijk ook niet de instemming van de 
overige vier eilanden van de Nederlandse 
Antillen verkrijgen. De idee van de schets 
om de Nederlandse Anti lien in twee Ianden 
te splitsen zal op weerstand in de Neder
landse Antillen stuiten en het 1s op zijn 
minst zeer twijfelachtig of de Kam8rs hier
mede zouden instemmen. 

Wie uitgaat van de Nederlandse Antillen 
van de vijf, staat voor de vraag hoe dit land 
moet worden georganiseerd. De huidige 
politieke tendens op Cura<;ao is om het 
landsbestuur zo weinig mogelijk inhoud te 
geven en de overheidstaken in zeer over
wegende mate op te dragen aan de eilan
delijke overheden. Op deze wijze willen de 
politieke partijen op Cura<;ao bereiken, dat 
in feite een situatie zal ontstaan die voor 
Cura<;ao grote gelijkenis zou hebben met 
de status aparte. Het staatsverband van 
de Nederlandse Antillen zou verregaand 
worden uitgehold. Het zwaartepunt van het 
overheidsbeleid en overheidsbestuur zou 
bij de afzonderlijke eilanden komen te lig
gen. In politieke kringen op Cura<;ao denkt 
men aan een vederlicht centraal bestuur. 
De ministers van de Nederlandse Antillen 
zouden vertegenwoordigers van de eilan
delijke besturen zijn. 

Een eerste bedenking tegen deze con
ceptie is dat, wil men een landsverband in 
stand houden, een centraal bestuur met 
een belangrijke taak nodig is. De wetge
ving behoort goeddeels centrale wetge
ving te zijn, tot stand gebracht door de re
gering van de Nederlandse Antillen te za
men met de volksvertegenwoordiging. Bij 
een landsverband past voorts een valuta 
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en een centraal monetair beleid. De orga
nisatie van de rechtspraak, zowel op het 
terrein van het burgerlijk recht en het straf
recht als op het terrein van bestuursrecht 
moeten landelijk worden geregeld. 

Zelfs in federale staten wordt de nood
zaak van centrale wetgeving en centraal 
bestuur erkend. Het zwaartepunt bij wet
geving en bestuur ligt niet bij de delen 
waaruit de federatie bestaat, doch bij de 
federatie zelf. 

Bij een op zichzelf reeds klein land als 
de Nederlandse Antillen is de behoefte 
aan centrale wetgeving en centraal be
stuur nog veel grater dan bij een grote fe
deratie met delen die ieder miljoenen men
sen bevatten. En bestuurskracht van enige 
betekenis mag zeker op de kleine eilanden 
niet worden verwacht. Uitvoering van wet
geving - men denke aan onderwijs, volks
gezondheid, politie, veiligheid, milieu- zal 
in overwegende mate centraal moeten ge
schieden. De kleine eilanden zijn niet bij 
machte hierin adequaat te voorzien. De 
centrale uitvoering zal voorts in vele geval
len goedkoper zijn dan uitvoering op 
eilandsniveau, nog daargelaten dat de 
kans op corruptie bij eilandelijke uitvoering 
belangrijk zal toenemen. 

Bij beschouwing over de staatkundige 
inrichting van de Nederlandse Antillen 
moet de kleinschaligheid van de Neder
landse Anti/len niet uit het oog worden ver
loren. De gehele bevolking van de Neder
landse Anti/len is kleiner dan die van een 
grote Nederlandse gemeente. Saba en St. 
Eustatius hebben een inwonertal dat be
duidend kleiner is dan dat van de kleinste 
Nederlandse gemeente. Het inwonertal 
van St. Maarten en Bonaire is niet grater 
dan dat van een Nederlands dorp. 

Quo vadis 
In de schets van minister Hirsch Ballin 
word! opgemerkt dat het staatsverband 
van de Nederlandse Antillen niet goed 
functioneert. Deze constatering is mijns in
ziens juist. 

Er is een aantal belangrijke oorzaken 
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aan te wijzen voor dit slecht functioneren. 
De Staten van de Nederlandse Anti lien zijn 
weinig democratisch samengesteld. De 
zeggensmacht van de kleine eilanden is 
veel grater dan met hun bevolkingsgetal 
overeenstemt. Aile politieke partijen van de 
Nederlandse Antillen hebben een uitge
sproken regionaal karakter. De ministers 
van de Nederlandse Anti lien gevoelen zich 
primair vertegenwoordigers van regionale 
partijen. Wellicht kan men stellen dat de 
ministers afkomstig uit de Cura~aose par
tijen de anderen zien als een blok aan het 
been, terwijl de ministers van de regionale 
partijen van de andere eilanden in het bij
zonder ge·interesseerd zijn in de belangen 
van hun eiland. 

Wil men deze impasse doorbreken dan 
zijn vrij fundamentele maatregelen nodig. 
De belangrijkste maatregel is mijns in
ziens, dat de staten van de Nederlandse 
Antillen gekozen worden op de strikte ba
sis van evenredige vertegenwoordiging. 
Aan aile ingezetenen van de Nederlandse 
Antillen met kiesrecht zou een stem voor 
de Staten moeten worden gegeven Dit zal 
er vermoedelijk toe leiden dat de grotere 
Cura~aose partijen zich zullen ontwikkelen 
tot Antilliaanse partijen. De regionale partij
en van de andere eilanden hebben geen 
kans om in de staten te worden vertegen
woordigd, omdat zij de kiesdeler niet zul
len halen. 

Deze maatregel zou gepaard dienen te 
gaan met de opheffing van het eilandbe
stuur van Cura~ao. De Eilandraad van Cu
ra~ao en de gezaghebber en de gedepu
teerden zouden dienen te verdwijnen. Cu
ra~ao zou dan bestuurd worden door de 
landsregering. Op Cura~ao zijn tot dusver 
twee bestuurslagen aanwezig. Een be
stuurslaag op Cura~ao wordt ook bepleit in 
de schets en ook in de Cura~aose con
ceptie van status aparte is er een bestuurs
laag. Een belangrijke vereenvoudiging van 
het bestuur word! op deze wijze bereikt. 
De verantwoordelijkheden komen duidelijk 
te liggen, competentiegeschillen worden 
voorkomen, het ambtelijk apparaat op Cu-
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Nederlandse Antlllen 

ra<;:ao kan belangrijk kleiner worden. 
De landsregering en de Staten van de 

Nederlandse Antillen zijn bestuur en wet
gever van het land. Cura<;:ao heeft geen 
behoefte aan een eigen overheid en een 
eigen overheidsapparaat. De overheid op 
Cura<;:ao is uitsluitend de landsoverheid. 

Een probleem in deze conceptie is de 
bestuursstructuur op Bonaire en de Bo
venwinden. Voor een zeker lokaal bestuur 
zou ruimte dienen te worden gelaten. De 
zelfstandigheid van de eilanden zou ech
ter een beperkte zelfstandigheid moeten 
zijn. Globaal gezegd zou ik menen, dat de 
zelfstandigheid min of meer vergelijkbaar 
zou moeten zijn met die van Nederlandse 
gemeenten. 

Men kan zich afvragen of de splitsing 
van de Bovenwinden in drie bestuurseen
heden behouden moet blijven. Tot 1986 
vormden zij te zamen een eilandgebied 
met een vertegenwoordigend lichaam en 
een gezaghebber. De bevolking van Saba 
en St. Eustatius is zo gering dat een zelf
standig bestuur van deze eilanden nauwe
lijks verantwoord is. De situatie zou mijns 
inziens veel gunstiger zijn indien de sa
menvoeging van de drie tot stand zou ko
men. 

De positie van Aruba 
In de merites van de in 1985 genomen be
slissing om de Nederlandse Antillen in 
twee delen te splitsen. wil ik niet diep
gaand ingaan. Men kan zich afvragen of 
deze splitsing nodig was en of niet op an
dere wijze aan de onlustgevoelens die in 
Aruba tegen het landsverband met Cu
ra<;:ao bestonden, had kunnen worden te
gemoet gekomen. De status a parte van 
Aruba is met een zware hypotheek belast. 
In de Statuut van het Koninkrijk is met zo
veel woorden vastgelegd, dat de status 
aparte binnen het Koninkrijk zou gelden 
voor een overgangsperiode van tien jaren 
die op 1 januari 1996 eindigt. Volgens het 
Statuut treedt Aruba op 1 januari 1996 uit 
het Koninkrijk. Aruba wordt dan volken
rechtelijk een staat. De - overigens zeer 
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beperkte - Nederlandse zeggenschap 
houdt op te bestaan. De Arubaanse bur
gers zullen niet Ianger Nederlander zijn. 

De overheersende mening op Aruba is 
momenteel dat de band met het Koninkrijk 
niet met ingang van 1 januari 1996 moet 
worden afgebroken Pn dat voorshands de 
status aparte zou moeten worden behou
den. Reeds in zijn schets gaat minister 
Hirsch Ballin ervan uit, dat Aruba in het 
Koninkrijk blijft. Bij de bespreking in april 
1991 heeft hij toegezegd een wijziging van 
het Statuut op dit punt te willen bevorderen. 

Tegen het idee dat Aruba na 1 januari 
1996 in het Koninkrijk blijft, zou ik ten prin
cipale geen bezwaar willen maken. De 
vraag is echter of dit ongeclausuleerd zou 
moeten geschieden. 

De Nederlandse Antillen en 
Aruba moeten weer nauwer 
gaan samenwerken 

De meest vergaande clausulering zou 
zijn, dat de splitsing van 1986 ongedaan 
zou worden gemaakt en dat de zes eilan
den weer een land zouden vormen. Deze 
oplossing zou in de lijn liggen van het 'his
torische' standpunt van Nederland. De Ne
derlandse regering heeft in het verleden 
steeds bepleit dat de zes eilanden te za
men een land zouden vormen. De splitsing 
is in 1985 door Nederland slechts voor een 
overgangsperiode van tien jaren aanvaard. 

In de bovenbepleite conceptie dat de 
huidige Nederlandse Antillen als een mo
derne eenheidsstaat moeten functioneren, 
bestaan echter tegen deze clausulering 

361 



wei bezwaren. De controverse in de Ne
derlandse Antillen oude stijl is juist ge
weest het centrale gezag van de regering. 
Opneming van Aruba in het staatsverband 
van de Nederlandse Antillen zou de con
traverse doen herleven. Voorts zal vermoe
delijk Aruba niet accepteren dat het op
nieuw een eilandgebied van de Neder
landse Antillen zou worden en zal het dan 
de voorkeur geven aan het uittreden uit het 
Koninkrijk. 

Een andere minder vergaande clausule
ring verdient overweging. lk denk aan de 
samenwerking van de Caribische Ianden 
van het Koninkrijk, de samenwerking Ius
sen de Nederlandse Antill8n en Aruba. 

Samenwerking 
De twee in het kader van het Konin:;rijk be
langrijke eilanden zijn Cura<;ao en Aruba. 
De band tussen Cura<;ao en Aruba is eeu
wen oud. In het koloniale tijdperk hebben 
Cura<;ao en Aruba steeds een bestuurs
eenheid gevormd. Bij de totstandkoming 
van het Statuut werd dit niet anders. Er was 
een landsregering met een gouverneur als 
vertegenwoordiger van het staatshoofd 
van het Koninkrijk. 
Cura<;ao en Aruba zijn dicht bij elkaar ge
legen eilanden. Er is, behoudens geringe 
afwijkingen, eenheid van taal. Niet weinig 
inwoners van Cura<;ao zijn geboren op 
Aruba en omgekeerd. Er is een vrij inten
sief verkeer tussen Cura<;ao en Aruba. 

lndien Cura<;ao en Aruba beide deel blij
ven uitmaken van het Koninkrijk ligt een vrij 
nauwe samenwerking ir. de rede. lk zou 
hierbij niet aileen denken aan een samen
werking op basis van vrijwilligheid, doch 
ook aan 'gebonden samenwerking'. In de 
geldende Samenwerkingsregeling is voor
zien in gebonden samenwerking. Enkele 
onderwerpen zijn aangewezen die bij een
vormige verordening dienen te worden ge
regeld. 

Voorts is een aantal aangelegenheden 
aangewezen die zoveel mogelijk op over
eenkomstige wijze geregeld dienen te wor
den. Van de gemeenschappelijke wetge-
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ving is tot dusver weinig of nrets terecht ge
komen. Er is een gemeenschappelijk Hof 
van Justitie, doch deze rechterlijke instan
tie vindt haar voorziening in de Samenwer
kingsregeling zelf. 

De Samenwerkingsregeling is vastge
steld in het vooruitzicht dat Aruba per 1 ja
nuari 1996 uit het KoninkriJk zal treden. ln
dien Aruba in het Koninkrijk blijft, verdient 
een gebonden samenwerking op een veel 
breder terrein dan thans in de Samenwer
kingsregeling is voorzien ernstig overwe
ging. Met name zou ik de volgende onder
werpen willen noemen. Vooreerst het ge
hele terrein van de burgerlijke en strafwet
geving. Uniforme wetgeving is hier 
aangewezen. Cura<;ao en Aruba zijn beide 
uiterst kleine rechtsgebieden. Over een 
goed apparaat voor voorbereiding van 
fundamentele wetgeving beschikken zij 
niet en kunnen zij door hun kleinheid niet 
beschikken. Voor een goede rechtsbede
ling is van belang, dat het Hof van Justitie 
niet word! geconfronteerd met twee uiteen
lopende civiele en strafrechtelijke rechts
stelsels. Uniforme belastingwetgeving 
voor wat betreft de vennootschapsbelas
ting en inkomstenbelasting zou wenselijk 
zijn. Uniformiteit zou ook dienen te gelden 
voor de rechtspleging in fiscale zaken en 
in het algemeen voor het administratieve 
procesrecht. 

Ernstige overweging zou voorts verdie
nen een eenheid ·rn val uta. Er is momenteel 
pariteit tussen de Nederlandse Antilliaanse 
gulden en de Arubaanse florin, omdat zij 
beide zijn gekoppeld aan de dollar. Een 
val uta zou eenvoudiger zijn. Een circulatie
bank zou daarbij passen. 

lndien Aruba binnen het Koninkrijk wil 
blijven, zijn er aile redenen om de samen
werking tussen Cura<;ao en Aruba nader 
onder ogen te zien. De zelfstandigheid van 
Aruba is in de huidige regeling wei erg ver 
doorgeschoten. Met behoud van economi
sche zelfstandigheid van Aruba en van Cu
ra<;ao verdraagt zich zeer wei een institu
tionele samenwerking. Wanneer de Ko
ninkrijksband, anders dan in 1985 werd 
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voorzien, na 1995 in stand zou blijven, plei
ten vele overwegingen voor zulk een sa
menwerking. 

Volgens de Samenwerkingsregeling ge
schiedt de wetgeving omtrent aangele
genheden van gebonden samenwerking 
door vaststelling biJ twee landsverordenin
gen, een verordening van de Nederlandse 
Anti lien en een verordening van Aruba. An
dere oplossingen zijn denkbaar. Zo zou
den voorstellen kunnen worden behandeld 
en vastgesteld in een gemeenschappelijke 
vergadering van de Staten van de Neder
landse Antillen en de Staten van Aruba. 
Het probleem van het amendementsrecht 
waarmede in de Samenwerkingsregeling 
is geworsteld, zou alsdan eenvoudig wor
den opgelost. Een ander systeem zou zijn, 
dat de bij verdragen gebruikelijke formule 
zou worden toegepast. Wetgeving omtrent 
de gemeenschappelijke aangelegenhe
den wordt vastgesteld door de landsrege
ringen. De vastgestelde wetgeving be
hoeft de goedkeuring van de Staten van de 
Ianden; de Staten hebben geen recht van 
amendement. 

Wellicht kan worden verwacht dat in 
goed overleg overeenstemming kan wor
den bereikt over gemeenschappelijke wet
geving. In de schets wordt opgemerkt, dat 
de periodiek optredende spanning tussen 
Aruba en het landenbestuur van Cura<;:ao 
grotendeels tot het verleden behoren. Het 
klimaat van redelijk overleg is thans gunsti
ger dan in 1985. 

Slot 
De heersende politieke visie in Nederland 
is zeker niet dat de Koninkrijksband met 
Aruba en de Nederlandse Antillen in ieder 
geval behouden moet blijven. Voor Aruba 
is in 1985 beslist dat het in 1996 het Ko
ninkrijk zal verlaten. De gedachte dat op 
deze beslissing ware terug te komen is be
paald niet van Nederland afkomstig. lndien 
de Nederlandse Antillen te kennen zouden 
geven dat zij uit het Koninkrijk zouden wil
len treden, zal Nederland een dergelijk uit
treden niet tegen trachten te houden. 
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Het behouden van de Koninkrijksband is 
een wens van de Nederlandse Antillen en 
Aruba. Voor het in stand houden van de 
Koninkrijksband kan en mag Nederland 
eisen stellen. Voor de Nederlandse Antillen 
en Aruba te zamen zou naar mijn overtui
ging de eis moeten zijn een samenwerking 
van deze Ianden als bovengeschetst. Voor 
de Nederlandse Antillen zal dienen te wor
den geurgeerd dat de Nederlandse Antil
len als eenheidsstaat wordt ingericht. 

De minister is tot dusver een andere weg 
ingeslagen. In de schets wordt gesteld, 
dat de zelfstandigheid van de afzonderlij
ke Ianden - dus ook de zelfstandigheid 
van de Nederlandse Anti lien en Aruba- zo 
groot mogelijk zou moeten zijn. lk zou hier 
tegenover willen stellen, dater een nauwe 
en voor bepaalde terreinen gebonden sa
menwerking tegen deze Ianden zou moe
ten bestaan. Onderwerpen van gebonden 
samenwerking heb ik boven genoemd. 
Tussen de Nederlandse Antillen en Aruba 
behoort voorts een vrij verkeer van perso
nen en goederen te bestaan. 

Wat de Nederlandse Antillen betreft 
heeft de minister zich tot dusver niet verzet 
tegen de tendens dat het land min of meer 
uiteen valt in vijf eilanden. Voor Cura<;:ao 
lijkt dit in zoverre attractief, dat alsdan de 
door de Cura<;:aose politieke partijen ge
propageerde wens van status aparte tot op 
zekere hoogte wordt verwezenlijkt. Men 
verliest echter uit het oog, dat een staats
verband noopt tot centrale wetgeving en 
tot centraal bestuur op tal van terreinen en 
dat de eilanden Bonaire, St. Eustatius, 
Saba en St. Maarten veel te klein zijn voor 
een groot maken van autonomie en dat 
het, zoals met name Pourrier heeft be
toogd, ook voor Cura<;:ao aantrekkelijk is 
het centrale eiland te zijn van een grotere 
eenheid. 

Zolang de Nederlandse Antillen en Aru
ba deel uitmaken van het Koninkrijk draagt 
Nederland een zekere verantwoordelijk
heid voor de gang van zaken in dit land. 
Het waarborgen van de fundamentele 
rechten en vrijheden, de rechtszekerheid 
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en deugdelijkheid van het bestuur is val
gens artikel 43 van het Statuut een aange
legenheid van het Koninkrijk. Met een 
deugdelijk bestuur van de Nederlandse 
Antillen verdraagt zich mijns inziens niet, 
dat de rol van de Antilliaanse overheid 
- wetgever en bestuur - wordt uitgehold; 
veeleer zou deze rol moeten worden ver
sterkt. 

De vraag of Aruba na 1995 deel blijft uit
maken van het Koninkrijk moet niet los van 
de vragen omtrent de samenwerking van 
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de Nederlandse Antillen en Aruba, de 
staatkundige constructie van de Neder
landse Antillen en de verhouding van het 
Koninkrijk- lees Nederland- tot de Caribi
sche delen worden beantwoord. Het ge
heel van de vraagstukken moet tot een 
goede oplossing worden gebracht. 
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Perrscoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

In het hart van het beleid 

De democratische wereldrevolutie in Oost 
en niet te vergeten in Zuid in de jaren tach
tig, wat is daarop het antwoord van de in
ternationale christen-democratie? Wat zijn 
de eigenlijke motieven om vanuit West Euro
pa, de bakermat van die christen-demo
cratie, elders deze stroming te versterken 
primair om de kring grater te maken, ook 
binnen West Europa zelf? Of om mensen 
en bewegingen in staat te stellen hun eigen 
vertaling te maken in de eigen omstandig
heden van de relatie levensbeschouwing
maatschappelijk handelen? Moeten de 
verwante partijen primair herkenbaar zijn 
naar de prioriteiten, die wij vanuit onze 
maatschappelijke agenda van de consu
mentistische welvaartsstaat, relevant ach
ten, of mag de christen-democratie in een 
land van diepe armoede of in de opkrab
belingssituatie van het post-communisme 
er anders uitzien? Word! een groepering 
tot de internationale vriendenclub toegela
ten, omdat ze een niet al te lastige partner 
zal zijn, of omdat ze een autonoom ant
woord vanuit grondslag en mensbeeld 
weet te formuleren op de eigen maat
schappelijke uitdagingen en de eigen 
plicht van nationale belangenbehartiging? 

Deze en andere vragen over motieven en 
criteria voor bevordering en selectie van 
christen-democratische stromingen kwa
men in de vorige periscoop 'De democrati-
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sche wereldrevolutie en de christen-demo
cratie' aan de orde. Zij gingen over de 
noodzaak van een minder Europa-centris
tische benadering, telkens voor de eigen 
probleemkringen: die van de armoedelan
den, van de post-communistische Ianden, 
van West Europa, van de Ianden ook, waar 
al sterke democratische partijen functione
ren, zonder dat van een christen-democra
tische traditie gesproken kon worden. Het 
ging in die periscoop ook en vooral om het 
gegeven, dat in elk van die situaties er 
ruimte moest zijn voor die eigen vertaling, 
met al haar orienteringskracht, inspiratie 
en relevantie van de Boodschap van Be
vrijding in de samenlevingen voorbij het 
jaar 2000. Juist bij die democratische we
reldrevolutie hebben christenen en christe
lijke bewegingen in zeer vele, sommigen 
zeggen de meeste, gevallen een voorhoe
derol gespeeld, in de afwijzing van het to
talitaire, in het nee tegen de dictatuur, in 
het verzet tegen de onvrijheid. Maar er lijkt 
een zekere aarzeling en verwarring nu het 
erom gaat de kracht van de afwijzing om te 
zetten in een concreet program voor maat
schappelijke bevrijding (het Zuiden), voor 
maatschappelijk herstel (post-communisti
sche Ianden), voor ommekeer (welvaarts
maatschappijen). 

Deze tweede periscoop gaat over de 
noodzaak van een nieuwe strategie voor 
bevordering van authentieke, breed en diep 

365 



verwortelde en politiek relevante christen
democratische bewegingen buiten de tra
ditionele bakermatlanden. Zij maakt deel uit 
van een serie van drie ter voorbereiding van de 
conferentie over positie, karakter en stimu
lering van de christen-democratie interna
tionaal, in het voorjaar 1992 in Santiago. 

Nieuwe vooronderstellingen 
In zijn jongste boek 'Powershift' komt de 
leidende futuroloog Toffler tot een merk
waardige conclusie voor wat betreft de bij
drage van Europa aan de wereldsamenle
ving van de toekomst. Europa is niet ge
roepen tot het wetenschappelijk leider
schap, zelfs niet het culturele- de huidige 
dominantie van de Amerikaanse invloed 
op literatuur, media, theater, zal volgens 
hem aileen nog maar versterkt worden -, 
ook niet het economische, zegt hij. De 
unieke bijdrage zou wei eens kunnen lig
gen in de opvulling van het ideologische 
vacuum op politiek terrein door het ge
dachtengoed van de ... Europese sociaal
democratie. Er mag Iichte tevredenheid 
geuit worden over het feit, dat de stelling, 
die in dit blad de laatste twee jaar gehul
digd is, namelijk dat de democratische we
reldrevolutie een ideologisch antwoord en 
handreiking behoeft, nu ook door iemand 
als Toffler gedeeld word!. Maar deze in
vestituur komt toch wei wat onverwacht. 

Onverwacht? Misschien voor wie zich 
blind staart op Nederlandse stembusuit
slagen en opiniepeilingen. De Europese 
christen-democratische geschiedenis van 
na de Tweede Wereldoorlog is er een van 
grote successen op het gebied van ar
moedebestrijding, wederopbouw, verzet 
tegen ideologische dictaturen en vormge
ving van een eigentijds antwoord in de na
tionale staat overstijgende formules op de 
vragen van onze f1jd. Maar de resultaten 
op het gebied van uitbouw, verbreiding en 
verworteling van de eigen politieke stro
ming zijn gevarieerd. In de vorige peris
coop is geschreven over de gemiste kan
sen binnen West Europa. De beloften van 
de christen-democratie in de tweede helft 
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van de jaren veertig, in de combinatie van 
ethisch leiderschap en de omarming door 
dikwijls grote meerderheden van een pro
gram van anti-nihilisme, personalisme en 
moreel reveil, zijn staatkundig meer dan 
waargemaakt, maar hebben niet geleid tot 
een situatie, waarin althans op Europees 
niveau van een blok van minstens gelijke 
omvang met het socialistische gesproken 
kan worden. In de vorige periscoop is hier
op uitvoeriger ingegaan: de christen-de
mocratie was op haar best in die formule 
van combinatie van progressiviteit op so
ciaal-economisch terrein, en bescherming 
op sociaal-ethisch gebied. Die succesfor
mule van de Lage Landen, de Bondsrepu
bliek, ltalie kon niet meer worden bereikt in 
Spanje en Portugal. De daardoor ontstane 
situatie op Europees niveau maakt de een 
of de ander wei eens huiverig voor het mo
gelijke perspectief van dat ene, rode Euro
pa. Heeft Toffler helemaal ongelijk? Heb
ben de christen-democraten het te druk 
gehad met regeren om voldoende aan
dacht te besteden aan de behoefte in nieu
we Ianden aan de actuele vertaling van die 
succesformule, of zijn er andere factoren? 

Is de vraag naar de opvulling van de 
ideologische ruimte, in het post-Franco en 
post-Salazar tijdperk in het hart van het be
leid van de christen-democratie geweest, 
zoals de socialisten zeer zwaar ge·inves
teerd hebben in de huidige leidersgenera
tie in beide Ianden? Of zijn er toch andere 
redenen, waarom de christen-democrati
se he formule in die Ianden, waarbiJ verzet 
en transitie dikwijls christenen en christelij
ke bewegingen zulk een belangrijke rol 
hebben gespeeld, toch minder dan som
migen verwacht hadden van de grond is 
gekomen. De - nog onzekere - antwoor
den op die vragen zijn van wezenlijk be
lang voor de houdbaarheid van de stell1ng 
van Toffler, dat de sociaal-democratie de 
boodschap voor de wereld heeft. 

Het gemiste dilemma 
Die vragen doen zich op dit moment op
nieuw voor in Latijns Amerika. Heel wat fu-
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turologen en politieke analytici verwacht
ten in de jaren zestig, dat de toekomst in 
Latijns Amerika aan de christen-democra
tie was, of beter gezegd, dat het ging om 
het dilemma tussen christen-democratie 
en communisme. Op grond van dit dilem
ma kregen christen-democratische bewe
gingen ook duidelijk steun, moreel en ma
terieel. Toch is die verwachting maar zeer 
ten dele uitgekomen. Continentale krach
ten in Latijns Amerika en daarbuiten had
den of te weinig vertrouwen in de dijkfunc
tie van de christen-dernocratie (en de de
mocratie uberhaupt) tegen de communisti
sche vloed en kozen voor de oplossing van 
de 'nationale veiligheid', of wezen die uit 
eigenbelang af. In de traditie vanaf Kuyper 
en De Gaspari, Sturzo en Frei was altijd 
duidelijk geweest: aileen door te kiezen 
voor de armen, voor maatschappelijke her
vormingen, voor pijn dus, voorkomt men 
de klassenstriJd. Die oplossing, die pijn 
werd niet geaccepteerd door velen aan de 
ene kant, terwijl de analyse van voorko
ming van klassenstrijd door velen aan de 
andere kant niet gedeeld werd: de marxis
ten, de structureel analytici, sommigen in 
de bevrijdingstheologie: 'Er is al een klas
senstrijd: die moet aileen nog gewonnen 
worden'. De christen-democratie tussen 
de hamer van de rechtse dictatuur en het 
aambeeld van revolutionair progressieven. 
Het is nog erger dan het drama van de 
christen-democratie in de jaren dertig in 
Spanje: klem tussen christelijke traditiona
listen en revolutionair links, nu klem tussen 
de christelijke bewegingen voor vader
land, gezin en eigendom aan de ene kant 
en de christenen voor het socialisme aan 
de andere kant Het verval ook van het ge
sprek tussen de nieuwe christelijke Oerde 
Wereldtheologen en de christen-democra
tie. 

De leer van de nationale veiligheid heeft 
haar martelingen, domheid en economisch 
wanbeleid niet kunnen overleven en de ra
dicale variant van de bevrijdingstheologie 
lijkt ook ter ziele wie pakt of krijgt de nieu-
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we kansen in de recente democratische 
ruimte? 

Christen-democratie als bastion? 
De lessen van het lberisch schiereiland, 
misschien al eerder uit Frankrijk, en vooral 
uit Latijns Amerika zijn, dat de christen-de
mocratie bloeit als ze gezien word! als een 
effectieve bescherming tegen absolutis
tisch geweld van links of rechts, en terzelf
der tijd met een eigen maatschappelijk 
programma komt, dat voor grote gedeel
ten van de bevolking een alternatieve op
lossing biedt voor de problemen, waarop 
andere totalitaire krachten groot kunnen 
worden. 

Oat betekent voor onze dagen op de 
eerste plaats, dat we eerlijk onder ogen 
moeten zien, dat met de afneming van de 
communistische dreiging voor velen de 
aantrekkelijkheid van het christen-demo
cratische alternatief minder word!. Oat is 
de nieuwe uitdaging van de christen-de
mocratie in ltalie, dat is wellicht ook een 
van de redenen, waarom in Spanje de 
christen-democratie minder steun kreeg 
dan verwacht, dat is zeker ook de reden, 
waarom - op zich gelukkig - kerkelijke in
stanties niet die morele steun geven aan 
de christen-democratie, zoals ze dat in een 
aantal Ianden vlak na de oorlog gedaan 
hebben. 

Terzelfder tijd is er nog onvoldoende be
wustzijn, dat nieuwe totalitaire oppressies 
om de hoek van de straat staan te wach
ten: een hernieuwd of nieuw fascisme in 
Ianden waar vervreemding, terugval in 
massale werkloosheid en beperking of be
dreiging van nationale aspiraties samen
vallen; hernieuwde militaire dictaturen, waar 
burgerregimes de economische chaos, de 
hyperinflatie, de almacht van de georgani
seerde criminaliteit niet hebben kunnen 
oplossen; vooral onvoldoende bewustzijn 
van de onvrijheid, die een zich doorzetten
de mondiale cultuur van consumentisme 
en geldmakerij met zich brengt. 

De christen-democratie als bastion is 
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daarom niet de strategische benadering, 
die bij onze dagen past. 

De nieuwe democratische leegte 
De historische nieuwe kans en de nieuwe 
verplichting terzelfder tijd waarvoor we 
staan is het helpen opvullen van de demo
cratische leegte, die in de jaren negentig in 
dub bel opzicht lijkt te ontstaan. 

Machtsusurpatie of inhoudelijke invulling? 
Daar is op de eerste plaats in de Ianden 
van nieuwe of herwonnen democratieen 
de vraag welk gedachtengoed en welke in
strumenten het electoraat zullen worden 
voorgelegd om de eigen leiders te kiezen, 
de eigen maatschappij-inrichting te bepa
len, de eigen politieke voorkeuren te dui
den. Hier wordt het begrijpelijk, dat Toffler 
naar het Europese continent kijkt. De nieu
we democratische ruimte kan gemakkelijk 
opgevuld worden met rond personen ge
groepeerde kongsi's en aldus word! de 
mach! bepaald door coalities, min of meer 
wisselend, tussen die persoonlijke kongsi's, 
de grote families, die niet zelden oud es
tablishment, grote rijkdom, en nieuwe poli-

In onze dagen past de 
strategie van de christen
democratie als bastion niet 
meer 

tieke, nu zelfs gelegitimeerde mach! ver
enigen: het model, dat voor veel meer de
mocratieen bepalend lijkt dan voor dat van 
de Filippijnen, of enkele Latijnsamerikaan
se staten. 

De ruimte kan ook heel gemakkelijk benut 
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worden door nieuwe economische machts
concentraties, die zeker in het tijdperk van 
de elektronische media, financiele mach! 
gebruiken voor en verbinden met electora
le be·(nvloeding en zo met politieke heer
schappij; en dan nog maar hopen, dat die 
financiele mach! van normale economi
sche activiteiten afkomstig is. In hoeveel 
Ianden is de narco-dollar al niet de onvoor
spelbare factor geworden in het democra
tisch proces. 

En dan is daar ook nog de optie van zich 
perpetuerende belangenclans. Misschien 
is er nog vagelijk een referentie aan vroe
gere ideologische kleuring, maar het gaat 
nu om belangenbehartiging op korte ter
mijn en promotie van bevriende en zich 
verplichtende kandidaten voor machts
functies. De opiniepeiling bepaalt het par
tijprogramma. Het is een benutting van de 
democratische ruimte, die veel voorkomt 
bij een tweepartijensysteem. 

Tientallen volkeren zijn sedert het mid
den van de jaren tachtig bezig hun politiek 
systeem te kiezen, hun formules van het 
bewaken van de wachters, hun kanalise
ring van de volkssoevereiniteit. Volkeren, 
dikwijls zonder enige democratische tradi
tie, en zeker zonder de sociologische voor
waarden, die bijvoorbeeld in West Europa 
de democratie verankerd hebben. Het 
gaat dan om respect voor minderheidsop
vattingen, consensus inzake een aantal de 
democratie dragende waarden, een brug 
van de gegoede en kleinere burgerij, Ius
sen de maatschappelijke uiteinden. 

Is de hierboven gepresenteerde menu
kaart de enige, die hun wordt voorgelegd, 
of krijgen zij de kans ook te opteren voor 
een systeem waarbij politieke partijen de 
dragers zijn van principialiteit, deskundig
heid en referentie aan het algemeen be
lang. Volkeren die gevochten hebben voor 
verwerving van democratische ruimte be
horen de kans te krijgen dit onm·lsbare ele
ment van een goed functionerende demo
cratie in hun staatsbestel en maatschappe
lijke orde te verankeren. Aileen al vanwege 
de wetenschap, dat de democratische 
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leegte anders door nieuwe machtsusurpa
tie wordt gevuld. 

In de verwerving van die democratie, in 
het verzet tegen dictatuur en totalitarisme 
heeft de levensbeschouwelijke overtuiging 
bij mensen en organisaties dikwijls inspira
tie en kracht gegeven: een ander waar
densysteem, een ander mensbeeld, dan 
wat brute machtsperpetuering, en margi
nalisering van het zwakke legitimeerde. 
Kan die levensbeschouwing ook de inspi
ratie b1eden voor het ontwerpen van 
blauwdrukken voor een menswaardige sa
menleving, voor een actieve aanpak van 
de armoedebestrijding, voor de ruimte 
voor de eigen verantwoordelijkheid voor 
mensen en hun verbanden, voor bescher
ming van het eigene, voor een interpretatie 
van algemeen belang dat ruimte voor na
bije, verre en toekomstige naasten biedt. 
De christen-democratie heeft wei degelijk 
veel te bieden aan wie zich de vraag stel
len of architectonische kritiek op het be
staande, omgezet kan worden in eigen 
bouwmeesterschap en uitvoering. Een mo
derne partijformule op de pijlers van prin
cipiele inspiratie, deskundigheid en refe
rentie aan veel meer dan het eigen groeps
belang, moet bijzondere wervingskracht 
hebben voor hen die levensbeschouwelij
ke inspiratie van grote betekenis vinden in 
hun maatschappelijk handelen. Het ge
dachtengoed, zoals in zoveel studies ver
woord, de lessen van de geschiedenis van 
ruim honderd jaar, en dikwijls succesvolle 
armoedebestrijding en maatschappij-op
bouw, en een verzameling moderne en 
deskundige partijorganisaties kunnen een 
historische handreiking betekenen bij het 
opvullen van de democratische leegte. Oat 
·Is de nieuwe kans van de christen-demo
cratie internationaal. 

Behoefte aan zingeving 
Maar er is meer: de democratische leegte 
is geen monopolie van nieuwe of herstelde 
democratieen. In aile democratieen ligt het 
gevaar van de verregaande uitholling op 
de loer, de afwezige burger, de lege struc-

Christen Democrat1sche Verkenn1ngen 9/9 t 

tuur. Van Mierlo kan verklaren dat de ideo
logisch geladen partij op haar retour is, 
omdat men de sluitende, allesomvattende 
filosofische systemen niet meer ziet zitten. 
Oat zou waar zijn, wat betreft de christen
democratie als haar ideeenontwikkeling 
zou zijn blijven aansluiten bij het thomisti
sche denken. Hier wordt juist een betoog 
gehouden voor moderniteit, en gebruik 
van de inductieve methode. Er kan echter 
een heel andere behoefte bestaan aan een 
ideologische, 1n ieder geval een niet-prag
matische onderbouwing van politieke be
trokkenheid: de zingevingsvragen zijn 
springlevend; de vragen naar het waarom 
en de mogelijkheid van verderstrekkende 
maatschappelijke betrokkenheid en inzet, 
verderstrekkend dan direct eigen belang, 
dan de eigen inkomensschema's, de aflos
sing van de staatsschuld, het puur prag
matische, het eigenbelang en het korte ter
mijn gerichte. De vervreemding ten aan
zien van politiek en maatschappij wordt in 
de laatste pauselijke encycliek Centesi
mus Annus in verband gebracht met uit
wassen van de welvaartsstaat, oververza
diging en eigenlijk het te weinig aan bod 
Iaten komen van eigen verantwoordelijk
heid. In ieder geval is het zo, dat er drin
gend en wereldwijd een antwoord dient te 
komen op de vervreemding ten aanzien 
van de politiek, het niet benutten van de 
democratische structuren. In zoveel ian
den is men al door de vloer gezakt van de 
stelling dat een democratie echt in gevaar 
komt als het aantal actieve beoefenaars 
van de misdaad dat van de actieve partici
panten in het politieke proces is gaan over
stijgen. 

De christen-democratie heeft de preten
lle dat zij verwijst naar de zaken die er echt 
toe doen, de zin achter maatschappelijke 
en politieke actie. Als ze dat combineert 
met een hoog niveau van deskundigheid, 
dat wil zeggen weten wat de echte grote 
uitdagingen van nu en de nabije toekomst 
zijn, dan ligt ook daarin een bijzondere vul
lingsmogelijkheid van de democratische 
leegte. Wat is er echt aan de hand, wat zijn 
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de kansen, de gevaren, de begrenzingen 
in een zich radicaal wijzigende wereld, en 
welke oplossingsrichtingen moet ik dan 
kiezen op grond van mijn mensbeeld, mijn 
levensvisie, mijn op een boodschap van 
hoop, verlossing en zingeving gebaseerde 
politieke overtuiging. 

Het zaad van het succes 
De succesformule voor de christen-demo
cratie wereldwijd in de jaren negent"1g zou 
wei eens kunnen stoelen op die moderne 
variant van waar het goed ging: democra
tie vraagt partijvorming op principiele 
grondslag; maar terzelfder tijd moet de po
litieke programmering en actie echt rele
vant zijn ten aanzien van de grote maat
schappelijke uitdagingen, ook al snijdt dat 
op korte termijn in eigen vlees; en: er zijn in 
het individuele en maatschappelijke Ieven 
een aantal zaken, die ondanks aile veran
dering, bescherming en behoud verdie
nen. 

De drie ingredienten van een succesvol
le verspreiding en verworteling van de 
christen-democratie: beantwoording van 
de grote maatschappelijke zingevingsvra
gen; een toekomstgericht, structuurverbe
terend beleid; bescherming en behoud 
van wat niet vernieuwd hoeft te worden. 

De randvoorwaarden 
Maar dat zijn slechts de pijlers van een 
strategie. Daarnaast is er voor een effec
tieve strategie nog de vervulling van een 
drietal randvoorwaarden nodig. 

Van periferie naar centrum 
Er is vooral nodig een voorkoming van het 
terechte of onterechte verwijt, dat in de ja
ren vijftig de Europese christen-democra
tie het te druk had met regeren om zich 
echt te bekommeren voor de verspreiding 
van het gedachtengoed naar buiten de 
bakermatlanden; voor de aanreiking aan 
hen, die in hun eigen Ianden die beweging 
wilden vormgeven. 

Men kan het ook omgekeerd benade
ren een aantal politici en partijleiders, met 
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name uit de ltaliaanse christen-democra
tie, verder de stichtingen van de Duitse 
christen-democratische partijen, Adenauer 
en Seidel, en last but not least onze land
genoot dr. K.J. Hahn hebben zich meer 
dan een kwart eeuw ingespannen om de 
internationale christen-democratie een 
kans te geven. De mate van actieve steun 
van partijvoorzitters en regeringsleiders 
was daarbij wisselgeld, maar er is al bij al 
veel bereikt. 

Oat neemt niet de indruk weg dat het 
engagement van de socialistische en so
ciaal-democratische partijen bij de promo
tie van de socialistische beweging, met 
name in het kader van de Socialistische ln
ternationale, door de bank genomen grater 
was. Zorgvuldiger geformuleerd de zorg 
voor de uitbreiding van de beweging in 
Ianden binnen en buiten Europa, die aan 
de vooravond van of in het begin van een 
democratiser1ngsproces stonden, lijkt een 
centrale plaats in te nemen in het beleid, in 
de preoccupatie, in de persoonlijke acties 
van de topleiders binnen de Socialistische 
lnternationale, meer, in ieder geval breder, 
dan in de christen-democratie. 

Wil het aangrijpen van de uitdaging voor 
de verspreiding van de christen-democra
tie perspectief hebben, willen wij echt de 
kansen nemen en de vragen beantwoor
den, dan zal de internationale strategie in 
het hart van het beleid terecht moeten ko
men, van de afzonderlijke christen-demo
cratische partijen, van hun continentale sa
menwerkingsverbanden, van het mondiale 
samenwerkingsverband, de Christen-Oe
mocratische lnternationale (COl), maar 
ook van de categoriale afdelingen, van de 
vormingsinstituten en wetenschappelijke 
instellingen. Die strategie moet uit de peri
ferie naar het centrum van ons beleid en 
aandacht. In het hart van het beleid, bij de 
partijen uit de bakermatlanden, in het hart 
van de aandacht bij de partijtoppen en op 
een prominente plaats op de bestuurlijke 
agenda van de samenwerking. 

In de Nederlandse staatkundige traditie 
van de chr1sten-democraten bestaat er 
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een zekere terughoudendheid om rege
ringsverantwoordelijkheid te combineren 
met directe partijverantwoordelijkheid. Oat 
is een goed, wat overigens door de socia
listen niet gedeeld wordt als het gaat over 
zaken betreffende de Socialistische lnter
nationale. Het is geen goed, als de denk
kracht, de ervaring, de kennis, de inspira
tie van degenen, die tot regeringsverant
woordelijkheid zijn geroepen, niet meer 
benut zou worden, zij zelf geen actieve 
aandacht meer zouden hebben voor de 
versterking van het christen-democratisch 
gedachtengoed wereldwijd. 

Het gaat niet om een hobby; het gaat op 
de eerste plaats om de invulling van de de
mocratische wereldrevolutie wereldwijd. 
Het gaat ook over de vraag, zo essentieel 
binnen een kwart eeuw, of binnen demon
diale besluitvormingsprocedures gespreks
partners aanwezig zullen zijn die met er
kenning van legitieme belangentegenstel
lingen, elkaar vinden op dezelfde ethische 
uitgangspunten. 

Oiversificatie en segmentisering 
Een mondiale strategie in het hart van het 
beleid van iedere nationale beweging als 
eerste voorwaarde. Onmiddellijk daaraan 
gekoppeld als tweede een anti-centralisti
sche benadering. In de vorige periscoop is 
ingegaan op het probleem van de 'un
gleichzeitiche Gleichzeitigkeit', ruimte voor 
aan hun tijd- en plaatsgebonden program
ma's gunnen voor christen-democratische 
partijen, ook al zijn die radicaler, soms 
zelfs in zekere zin antithetisch tegenover 
onze belangen. Het betekent in ieder geval 
een duidelijke nuancering en diversificatie 
in prioriteiten en benadering. 

Een eigen benadering van de echt arme 
Ianden, in het Zuiden, waar het gaat om 
een proces van bevrijding, bevrijding van 
eigen armoede, maar ook strijd voor een 
faire plaats in het wereldbestel. Daarbin
nen weer een onderscheid tussen Ianden, 
waar christenen een aanzienlijk deel van 
de bevolking uitmaken, en daar waar ruim
te is in algemene zin voor een vertaling in 
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moderne, tolerante en oecumenische zin 
van de verhouding levensbeschouwing
maatschappelijk handelen. In de eerste 
groep gaat het om Zuid en Centraal Ame
rika, om een (groot) aantallanden in Afrika, 
waar de democratie deze maanden een 
nieuwe kans krijgt, het gaat om een enkel 
land in Azie (en Oceanie). 

Een eigen benadering van de post-so
cialistische Ianden, waar het om herstel 
gaat: van maatschappelijk elan en van de 
daarbij horende structuren, van publieke 
moraal en het geloof daarin, van vrije eco
nomieen, van het milieu, van eigen verant
woordelijkheid, van de democratie aller
eerst, ook van zelfstandigheid niet te ver
geten. De slechtste dienst, die wij de nieu
we christen-democratische bewegingen in 
Midden en Oost Europa zouden kunnen 
bewijzen is om aanleiding te geven, dat ze 
het etiket van nieuwe satellieten opgeplakt 
krijgen. Binnen dit segment ook weer een 
onderscheid tussen Ianden, waar het om 
herstel van een - zij het meestal korte -
christen-democratische traditie gaat en 
gebieden - met name in de orthodoxe 
sfeer- waar die traditie niet is. In een eer
der artikel heb ik gewezen op de verrijking, 
die uit de contacten met christenen in Oost 
Europa kan voortvloeien, juist daar waar 
het gaat om het versterken van de grand
slag en inspiratie. Het is verheugend, dat 
juist vanuit het Nederlandse CDA-voorzit
terschap en vanuit Nederlandse CDA-ge
ledingen (secretariaat Buitenland en het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA) 
in deze beslissende periode aan de positie 
van de christen-democratie in de andere 
helft van Europa zoveel aandacht wordt 
geschonken. 

Een eigen benadering ook voor de chris
ten-democratie in de bakermatlanden; in 
West Europa, waar het om processen moet 
gaan van bezinning en ommekeer, van het 
doorsnijden van automatismen en van prio
riteit geven aan de nieuwe ethische pro
blematiek en de vragen van waardenover
dracht in de samenleving. Prioriteit ook 
heel duidelijk voor versterking van het pro-
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fiel van de christen-democratie in heel Euro
pa en de toerusting van de beweging om 
ten aanzien van de boven-nationale be
sluitvorming ook als een en als een chris
ten-democratische partij te functioneren. 
Ook in dat opzicht het dichten van het de
mocratisch gat In rijke Ianden weer onder
scheid tussen die, waar een christen-de
mocratische traditie bestaat en daar waar 
met andere tradities een dialoog moet wor
den opgebouwd. 

Een genuanceerde en gedifferentieerde 
probleemstelling en daarop aangepaste 
strategie; een strategie ook derhalve, waar
in Europa niet zonder meer het centrum is 
en de rest periferie. Oat als tweede rand
voorwaarde voor die mondiale strategie. 

Herbronning en herstel van verbroken 
gesprekken 
Maar dat betekent ook, als derde rand
voorwaarde, een nieuwe start in de ge
sprekken en contacten met kerken, theolo
gen, christelijke organisaties en bewegin
gen. In de katholieke christen-democrati
sche traditie was er een heel directe lijn 
tussen pauselijke encyclieken en de chrls
ten-democratische ideologie. Oat is en 
blijft van eminent belang, maar in het den
ken over de christelijke sociale leer heeft 
ook binnen de rooms-katholieke kerk een 
decentral isatieproces plaatsgevonden. Lo
kale bisschoppenconferenties, conferen
ties van religieuzen, vooral niet te vergeten 
continentale kerkenconferenties hebben 
juist het denken over de christelijke socia
le leer gedifferentieerd, en verrijkt. Oat is 
ook het geval met vele post-conciliaire in
stellingen en initiatieven. Helaas is hier 
soms een proces opgetreden - weder
zijds- van 'onbekend is onbemind'. 

Oat geld! tot op zekere hoogte ook bin
nen de protestants-christelijke traditie. 
Soms lijken de contacten van en met de 
Wereldraad van Kerken en van de nationa
le raden van kerken intensiever te zijn met 
andere politieke bewegingen dan met de 
onze: waarschijnlijk tot beider verarming. 

Het geld! voor beide tradities in de ge-
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sprekken met de moderne theologie. On
danks de - premature - afwijzing van de 
christen-democratie door vele moderne 
theologen en hun duidelijke voorkeur voor 
de radicaliteit, is het jammer als wij de ver
nieuwing in theologische reflecties aan ons 
voorbij zouden Iaten gaan, en zeker als wij 
de recente ontwikkelingen bij velen van 
hen niet zouden volgen, recente ontwikke
lingen, die op minder afwijzen en minder 
neerbuigendheid wijzen. 

Op twee niveaus lijkt een nieuwe dialoog in 
ieder geval urgent 
- Herstel van het gesprek tussen de verte

genwoordigers van de kerkelijke ver
nieuwing in de ontwikkelingslanden. De 
christen-democratie heeft in de keuze 
voor de armen oude papieren. Een tijd
lang zijn ze echter in de ogen van theo
logen en sommige kerkvertegenwoordi
gers niet goed genoeg geweest. Men 
hoeft maar naar Centraal Amerika te kij
ken om de consequenties te zien. Het is 
de hoogste tijd dat over de begrijpelijke 
behoefte aan zelfrechtvaardiging heen 
het gesprek wordt hersteld. 

Het is de hoogste tijd dat 
over de begrijpelijke 
behoefte aan 
zelfrechtvaardiging heen 
de dialoog tussen christen
democratie en kerken 
hersteld wordt 

- En dat geld! ook voor de relatie met het 
Conciliaire Proces, wereldwijd en in Euro
pa. Uiteraard worden daar protesten ge
uit en opties naar voren gebracht d1e op 
gespannen voet staan met verantwoor
delijkheden, die in de politiek gedragen 
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worden en geen rekening houden met 
de beperkingen van de realiteit, maar 
van de andere kant komt er een hoe
veelheid inspiratie naar boven, bewust
wording en roep om zingeving - daar 
hebben we het weer - die bergen kan 
verzetten, en grenzen kan verleggen. 
Letterlijk, als we afgaan op de getuigenis 
van Lothar de Maziere, die het Conciliai
re Proces aanduidde als de katalysator 
van de omwenteling in de DDR. 

Kansen en verantwoordelijkheden 
De grote mondiale en regionale proble
men, de invulling van de nieuwe democra
tische ruimte, het behoud van een als zin
vol ervaren democratisch stelsel, dat alles 
biedt niet aileen kansen, maar legt ook 
hen, die onze politieke overtuiging delen 
de plicht op om de christen-democratie uit 
te bouwen tot een van de bepalende mon
diale politieke stromingen. Nu speelt zich 
die mogelijkheid af. Het is een appel voor 
deze komende jaren. Op basis van deze 
analyse moeten we komen tot een geheel 
nieuwe strategie. Bepalend voor het sla
gen daarvan is allereerst de vraag, of de 
zorg voor de versterking en opbouw van 
de christen-democratie internationaal uit 
de periferie gehaald wordt naar het cen
trum van de aandacht van de partijen, hun 
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wetenschappers, hun !eiders, hun politici 
en staatslieden. Daarnaast gaat het om de 
bereidheid oude categorieen aan de kant 
te zetten en te erkennen, dat juist de mon
diale opdracht een uiterste verscheiden
heid aan benadering vereist. Het is tevens 
het afscheid van de automatische cen
trum-functie van de Europese christen-de
mocratie. Tot slot is het noodzakelijk, over 
de tegenstellingen van het recente verle
den en de vervreemding heen, het ge
sprek te herstellen met die andere krach
ten, die in onze dagen vanuit het Evange
lie aansporen tot maatschappelijk en poli
tiek engagement. 

In een volgende periscoop wordt inge
gaan op de inhoud van die nieuwe strate
gie, en met name op een mogelijk nieuw 
handvest voor de internationale christen
democratie. Zoals op meer terreinen dient 
in zijn investituur van de sociaal-democra
tie als de beweging van de toekomst Toffler 
in ieder geval gerelativeerd te worden I 

J.JAM.v.G. 
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Conferentie 

'SCHAKELS TUSSEN RECHT EN BELEID' 
CONFERENTIECYCLUS 'PUBLIEKE GERECHTIGHEID' 

Vier thema's krijgen de aandacht van deskundigen uit christen-democratische kring. Het 
gaat daarbij respectievelijk om de (her)overweging van overheidstaken en de sturingsfi
losofie van christen-democraten, om de staatkundige vernieuwing, om de christen-de
mocratie in het Europa van de burgers en- tenslotte- om de relatie tussen geloof en po
litiek. De conferenties zullen in vier universiteitssteden van ons land plaatsvinden. Drie in
leiders belichten telkens weer een onderdeel van het aan de orde gestelde thema. Een 
en ander mondt uit in een discussie onder Ieiding van een dagvoorzitter. Het staat u uiter
aard vrij aan de gedachtenwisseling deel te nemen. 

Programma* 

Zaterdag 28 september te Tilburg 
Thema: 'Rechtsstaat en de sturing in 

christen-democratisch perspec
tief' 

Tijd ± 10.00 - 16.00 uur 

Woensdag 27 november 1991 te Nijme
gen 
Thema: 'Staatkundige vernieuwing en de 

trias politica' 
Tijd ± 16.00 - 21.00 uur 

Donderdag 16 januari 1992 te Maas
tricht 
Thema: 'Het christen-democratisch per

spectief op een ge"lntegreerd 
Europa' 

Tijd: ± 16.00- 21.00 uur 

Donderdag 26 maart 1992 te Amster
dam 
Thema: 'Geloof en politiek in christen-de

mocratisch perspectief' 
Tijd: ± 16.00- 21.00 uur 

Christen Democratische Verkenningen zal u maandelijks informeren over het programma 
en de sprekers van de eerstkomende conferentie. 

Aanmelding 
De lezingencyclus wordt begeleid door het rapport 'Publieke Gerechtigheid'. Ter voor
bereiding van de lezingen kunt u dit rapport bestellen tegen een gereduceerd tarief. Voor 
deze conferentiecyclus is de prijs van het rapport f 42,50 (inclusief verzendkosten). De 
kosten bedragen per conferentie f 50,- per persoon. Voor studenten en CDJA-Ieden: 
f 30,-. Bij deze prijs is inbegrepen toezending van de overige documentatie, consump
ties en maaltijd. U kunt zich inschrijven met behulp van de deelnemerskaart. Op deze 
kaart kunt u ook vermelden of u het rapport wenst te ontvangen. 
De deelnemerskaart kunt u zenden aan: 

Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA 
Dr. Kuyperstraat 5 
2514 BADEN HAAG 
T.a.v. mevrouw K. Ranti 
(Tot wie u zich eveneens kunt wenden voor aanvullende informatie tel : 070-3424872) 
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Conferent1e 

PROGRAMMA VAN ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1991 IN TILBURG* 

lnleiders: 
Mr. E.M.H. Hirsch Ballin: 
'Een christen-democratische grond
rechtenvisie en de taken van de over
heid' 
Mr. E.MH Hirsch-Bailin, minister van Jus
titie, zal in zijn lezing de taken van de over
heid in het Iicht van de christen-democrati
sche visie op grondrechten belichten. 

Prof. mr. P. de Haan: 
'De sturingsfilosofie van de christen-de
mocratie' 
Prof. mr. P de Haan is emeritus hoogleraar 
in het burgerlijk en agrarisch recht aan de 
Technische Universiteit Delft en het admi
nistratief recht en grondgebruikrecht aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij gaat 
in op het sturingsconcept van de christen
democratie. Aan welke criteria dient het 
overheidsbeleid te voldoen? Welke instru
menten kan zij daarbij het beste inzetten? 

Prof. mr. H.J. de Ru: 
'Organisatierechtelijke implicaties van 
het christen-democratisch denken' 
Prof. mr. H.J. de Ru is hoogleraar staats
en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. Hij geeft een uiteenzetting 
over de organisatie van de overheid mede 
in het Iicht van privatiseringsvraagstukken. 

Dagvoorzitter: dr. R.A. de Moor, emeritus 
hoogleraar theorie en geschiedenis van de 
algemene sociologie aan de Katholieke 
Universiteit Brabant 

* wijzigingen onder voorbehoud 

DEELNEMERSKAART CONFERENTIECYCLUS PUBLIEKE GERECHTIGHEID 

Naam: 
Ad res: 
Postcode/woonplaats: 
Tel.nr. 

0 meldt zich hierbij aan voor de conferentie op 
0 28 september 1991 (Tilburg) 

'Rechtsstaat en de sturing in christen-democratisch perspectief' 
0 27 november 1991 (Nijmegen) 

'Staatkundige vernteuwing en de trtas politica' 
0 16 januari 1992 (Maastricht) 

'Het christen-democratisch perspectief op een geintegreerd Europa' 
0 26 maart 1992 (Amsterdam) 

'Geloof en politiek in christen-democratisch perspectief' 

0 wenst het rapport 'Publieke Gerechtigheid' ad f 42,50 te ontvangen 
0 is lid van het CDJA/student 

De deelnemersbijdrage zal aan de zaal worden voldaan. Bij inschrijving, doch niet-deel
name zal het bed rag met behulp van een toegezonden acceptgiro worden overgemaakt. 

Datum Handtekening 
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Mr. A.K. Huibers 

Europa en 
gezondheidszorg 

Nederland heeft een van de beste, zo niet 
het beste, stelsels van gezondheidszorg 
ter wereld. Ons stelsel paart een hoge 
kwaliteit aan een brede toegankelijkheid. 
Daarnaast is het nog redelijk betaalbaar 
ook: wij geven minder dan 10% van het 
BNP aan gezondheidszorg uit tegenover 
de Verenigde Staten zo'n 13%. Oeze com
binatie maakt onze gezondheidszorg tot 
een voorbeeld voor vele andere Ianden. Zo 
worden er vanuit de Verenigde Staten ex
cursies georganiseerd voor leidinggeven
den in de gezondheidszorg om het Neder
landse systeem beter te leren kennen en 
waar mogelijk te vertalen naar de eigen si
tuatie. Het is daarom verbazingwekkend 
dat wij tamelijk nonchalant met dat prachti
ge stelsellijken om te springen. De discus
sie random de plannen 'Dekker/Simons' 
verliest zich nogal eens in details en 
spraakverwarring. 

Een van die spraakverwarringen betreft 
het begrip marktwerking. Om de een of an
dere reden schijnt marktwerking zo'n beet
je het credo van de jaren tachtig en ne
gentig te zijn. Ook voor de gezondheids
zorg. Helaas is maar zelden duidelijk wat 
nu precies met die marktwerking wordt be
doeld. Verstaan we hieronder dat patien
ten (de klanten van de gezondheidszorg) 
door middel van het prijssignaal hun vraag 
naar gezondheidszorg dienen te gaan 
aanpassen? Een dergelijke benadering 
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kan al snel de zwakste groepen treffen. 
Of bedoelen we dat de instellingen in de 

gezondheidszorg met elkaar moeten gaan 
concurreren? En dat dan op grond van de 
nergens op gebaseerde stelling dat dat 
deze instellingen efficienter zou maken. In 
de Verenigde Staten kunnen we zien hoe 
dure prive-klinieken een overdaad aan ap
paratuur hebben. Oat hebben ze nodig om 
klanten te winnen. Tegelijkertijd wordt die 
apparatuur buitengewoon inefficient ge
bruikt in het prive-ziekenhuis staat een 
vreselijk duur apparaat drie dagen per 
week niets te doen, terwijl in het vijf kilome
ter verderop gelegen 'state-hospital' een 
schreeuwende behoefte aan dat apparaat 
is. Geld ontbreekt daar echter. Het is daar
om van het allergrootste belang dat we 
precies weten wat we bedoelen als we het 
hebben over marktwerking en ons dan af
vragen of we dat echt willen. Anders zou
den we wei eens een paard van Troje bin
nen kunnen halen. 

Europa 
De discussie over marktwerking hangt 
nauw samen met een andere ontwikkeling, 
namelijk die van de 'eenwording' van Euro
pa. Wat mij op dit punt geweldig verontrust 
is de volslagen onduidelijkheid over de 
vraag wat de consequenties van deze 
'eenwording' zijn voor ons gezondheids
zorgstelsel. De ene deskundige meent dat 
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die invloed nogal los zal lopen, de andere 
denkt dat Europa toch een behoorlijke 'im
pact' zal hebben. Maar niemand weet het 
echt. 

Een voorbeeld: artikel 15 van de Wet zie
kenhuisvoorzieningen bepaalt dat instellin
gen in de gezondheidszorg niet met winst
oogmerk mogen werken. Artikel 18 van 
diezelfde wet regelt de aanschaf van dure 
apparatuur door ziekenhuizen. Deze arti
kelen bemoeilijken - terecht - de oprich
ting van commerciele ziekenhuizen. Nu is 
de werking van deze artikelen door de Ne
derlandse rechtspraak al enigszins ge
nuanceerd. Maar het zou straks wei eens 
zo kunnen zijn dat deze artikelen in strijd 
blijken te zijn met Europees recht. Ze vor
men immers een hinderpaal voor vrije me
dedinging en dat is zo langzamerhand de 
Europese fetisj. Nu zijn er ook wei weer ar
gumenten om te verdedigen dat er geen 
sprake zou zijn van strijd met Europees 
recht. Mijn grote probleem is echter dat 
niemand dat met zekerheid kan zeggen. 
Oat betekent in concreto dat we eigenlijk 
geen flauwe notie hebben wat de conse
quentie is van het ene Europa voor een van 
de pijlers van ons gezondheidszorgsys
teem. Oat is op zijn zachtst gezegd een 
merkwaardige zaak. 

De Raad van State heeft in zijn advies 
naar aanleiding van de plannen met be
trekking tot de stelselherziening reeds op 
deze leemte gewezen. In het publieke de
bat rondom deze kwestie lijkt dit kernpro
bleem echter nog nauwelijks doorgedron
gen te zijn. Hoe klemmend deze kwestie is, 
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wordt te meer duidelijk, als bedacht word! 
dat er binnen de Europese Gemeenschap 
geweldige verschillen bestaan met betrek
king tot het niveau van gezondheidszorg. 
Het allerslechtste ziekenhuis in Nederland 
Ievert nog altijd een kwaliteit van zorg die 
onvergelijkelijk veel beter is dan wat op Si
cilie plaatsvindt. Hoe moet dat straks als 
EG-onderdanen zich vrijelijk in elk EG-land 
kunnen verzekeren, geheel vrij kunnen rei
zen en vrij gebruik kunnen maken van 
diensten in aile EG-Ianden? Ook hier zijn er 
weer argumenten om te verdedigen dat 
het- in verband met een aantal beperken
de regels- allemaal nog wei los zal lopen. 
Maar nogmaals, niemand weet precies 
hoe een en ander zich zal ontwikkelen. 

Ons stelsel van gezondheidszorg is te 
goed om zo nonchalant mee om te sprin
gen. Het is dringend nodig dat het publie
ke debat over deze lastige kwestie geo
pend wordt, zowel binnen Nederland als 
binnen de Europese Gemeenschap. 

In oktober vond er onder Nederlands 
voorzitterschap een belangrijke EG-confe
rentie van ministers van gezondheidszorg 
plaats. Het hoofdonderwerp van deze ver
gadering was een Europees verbod op ta
baksreclame. lk zou waarachtig menen 
dat er belangrijker onderwerpen te be
spreken zijn. 
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Boekbespreking 

Mr. W.C.D. Hoogendijk 

De halve waarheid 

Het sprankelende, het stuwende, dat zljn 
bij uitstek de elementen die de politiek 
verheffen tot een spiritueel ambacht. 
Christen-democratische politiek mag 
niet in een keurslijf worden gewrongen. 
Oat schnjft mr. W. C. D. Hoogendijk blj 
zljn bespreking van 'Publieke gerechtig
heid; een christen-democratische visie 
op de rol van de overheid in de samen
leving ', het rapport van het Wetenschap
pelijk lnstituut voor het COA dat eind 
1990 verscheen bij uitgeverij Bohn Stat
leu Van Loghum. Eerdere besprekingen 
van de hand van dr. G.J.M. van Wissen 
en dr. W. Aalders stonden afgedrukt in 
het augustusnummer van dit blad. 
Hoogendijk: Het rapport is een monu
mentaal werk over de christen-democra
tische staatsleer. 

Toen ruim lien jaar geleden het CDA werd 
opgericht, werd dit buiten de eigen kring 
algemeen opgevat als een puur defensie
ve maatregel om de drie kwijnende chris
ten-democratische partijen van die tijd, de 
KVP, ARP en CHU voor dreigende electo
rale ondergang te behoeden. Bovendien 
werd het CDA gebrandmerkt als een bij uit
stek conservatieve partij, zulks in contrast 
met de progressieve partijen waarin de 
vernieuwende krachten van onze samenle
ving zouden zijn opgetast. 

De buitenwacht had niet door (of wilde 
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er geen oog voor hebben) dat bij de gene
ratie die het CDA tot stand bracht, in 
hoofdzaak een ideeel motief de doorslag 
gaf: de overtuiging namelijk dat de drie sa
menstellende partijen zo veel gemeen 
hadden, dat het ge·lnspireerd samengaan 
hager zou uitkomen dan het gemiddelde 
van elk van de drie. lntussen is het in ruim 
lien jaar CDA-praktijk zichtbaar geworden 
dat het CDA creatief werkt aan een nieuw 
type beleid als antwoord op de specifieke 
knelpunten van de huidige cultuur. 

Er is geleidelijk een in scherpte toene
mend profiel gegroeid van de christen-de
mocratische staats- en maatschappijopvat
ting. Dit profiel tekende zich echter impli
ciet af, omdat het ingebouwd was in politie
ke standpuntbepalingen over onderdelen 
van beleid en in deelstudies. De aan het 
actuele CDA-beleid ten grondslag liggen
de premissen waren echter nog niet gearti
culeerd en gemotiveerd, expliciet zichtbaar 
gemaakt en in discussie gegeven. 

Daarin is nu verandering gekomen. 
Toen het Wetenschappelijk lnstituut voor 
het CDA (WI) tien jaar bestond heeft het 
aan politiek Nederland een verrassend re
latiegeschenk aangeboden: een monu
mentaal werk over de christen-democrati-

Mr. W.C.D HoogendiJk (1926) is onder andere oud-drrec
teur van de Dr. A. Kuyperstichting en oud-hoofd van deaf
deling Welzrjnszorg van de Provrncie Zurd-Holland. 
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sche staatsleer. Oat acht ik wins!, omdat 
het ons de kans geeft thema's in de politie
ke discussie te betrekken die er doorgaans 
buiten zijn gebleven, met een zekere ver
schraling van het politieke handwerk als 
gevolg. 

lk ben zelf afkomstig uit de antirevolutio
naire traditie. Deze studie van het WI roept 
bij mij associaties op aan werken als 'Ons 
Program' of 'Anti-Revolutionaire Staatkun
de' van Abraham Kuyper, waarin het gehe
le politieke terrein in een machtige, samen
hangende visie bijeengebracht werd, zo
wel principieel-beschouwend als prak
tisch-politiek. Zo geeft de studie van het WI 
een visie op overheid en maatschappij; op 
traditie en eigentijdse vormgeving; op prin
cipiele a priori's en politieke praktijk; op de 
samenhang tussen de verschillende be
leidsvelden en op de Europese politiek. 
Het is waarlijk niet weinig. 

In de studie word! de wetenschappelijke 
methode gehanteerd, namelijk het slap 
voor slap gedocumenteerd opbouwen van 
het eigen betoog, wat de lezer in staat stelt 
zich er zelf- kritisch -, eveneens slap voor 
slap, een oordeel over te vormen. De stu
die getuigt van een indrukwekkende bele
zenheid. 

Bij het lezen heb ik mij een en andermaal 
afgevraagd of zo'n aanpak nog wei kan, of 
die niet thuis hoort in een gepasseerde cul
tuur. Maar ik geef mij er dan tegelijkertijd 
rekenschap van dat doorwrochte detailstu
dies en knappe specialisten in ruime sorte
ring voorhanden zijn en dat het maat
schappelijk hiaat juist is het ontbreken van 
generalisten en het verloren gaan van sa
menhangen. Juist de poging een ge·inte
greerde totaalvisie te bieden maakt deze 
studie zo boeiend en origineel. 

Politieke literatuur is bijna altijd saai, ge
schreven in vakjargon, eigenlijk aileen toe
gankelijk voor de 'incrowd' van specialis
ten. lk ben van mening dat de redactione
le vormgeving een eervolle vermelding 
verdient. Een veelomvattend en moeilijk 
onderwerp word! behandeld in een taal die 
helder is als glas, waardoor deze studie 
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mijns inziens beslist voor een ruimere le
zerskring toegankelijk is dan de titel (Pu
blieke gerechtigheid) doet vermoeden. De 
redacteur die dit heeft gepresteerd is drs. 
A Klink. 

Een onrustige vraag 
Het CDA is de politieke synthese van de 
protestants-christelijke en de rooms-katho
lieke traditie. In de studie word! de hoofd
lijn van beide tradities voorzover voor de 
politiek van belang uitvoerig beschreven 
en toegespitst op de verhouding tussen 
staat en maatschappij. In de studie worden 
uit beide tradities twee kernthema's ont
wikkeld die de sleutel zijn tot de christen
democratische politiek de gespreide ver
antwoordelijkheid en, in samenhang daar
mee, de rvrincipieel begrensde overheids
taak. 

lk heb de betreffende hoofdstukken, die 
mijns inziens een voortreffelijke samenvat
ting geven van dit deel van de christelijke 
traditie, geboeid gelezen, als beschrijving 
van de wereld waar ik ook zelf uit voortkom 
en deel van uitmaak. Echter, hoe aanspre
kend, hoe herkenbaar, hoe op zichzelf juist 
de lijn van het betoog ook is, loch blijft een 
aanvankelijk onbestemd gevoel van onvre
de achier, of wat hier gepresenteerd word! 
nu echt de integrerende, stuwende maat
schappijvisie is waar het CDA mee verder 
kan. Er is, zo was intuitief mijn indruk, iets 
overgeslagen, iets onderbelicht, iets in een 
valse probleemstelling gewrongen. Maar 
wa.t? 

Het is moeilijk dit gearticuleerd zicht
baar te maken, vooral omdat de studie zo 
verantwoord en genuanceerd is opge
bouwd. Toch blijkt het bij nader inzien om 
fundamentele zaken te gaan waarvan het 
de moeite waard is de discussie aan te 
gaan. lk zal daarom in het vervolg van dit 
artikel aangeven waar ik het van harte mee 
eens ben en proberen te preciseren waar 
ik het mee oneens ben en waarom. 

De gespreide verantwoordelijkheid 
De studie beoogt de rol van de overheid in 
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Boekbespreking 

de samenleving in beeld te brengen. De 
studie kiest daarvoor als aangrijpingspunt 
het contrast tussen het Oude en het Nieu
we Testament. Een verrassende, maar wat 
mij betreft overtuigende benaderingswijze. 

Het Israel van het Oude Testament was 
een godsdienstige gemeenschap die zich 
ook als staat manifesteerde. Als uitvloeisel 
van het verbond dat God met Israel sloot 
kwam een uitgebreide regelgeving tot 
stand (Deuteronomium, Leviticus), waar 
het gehele volk inclusief de gezagsdra
gers zich aan diende te houden. Vele wet
ten hadden een uitgesproken politiek en 
sociaal karakter, waar de studie tal van in
teressante voorbeelden van geeft maar die 
ik thans verder onbesproken laat 

En dan komt in het Nieuwe Testament de 
'Umwertung a/fer Werte'. Het heil blijkt niet 
meer lsrael-gebonden maar universeel. 
Tegenover het 'regelvolgend gedrag en 
stipte wetsvolbrenging', die zo kenmer
kend waren voor het antieke Israel, procla
meert Jezus het liefdegebod als levenswet 
van het rijk Gods. 'Hij contrasteerde dat 
met de prestatie-ideologie van de officiele 
priesterklasse van die dagen'. Jezus radi
caliseert de Thora en verinnerlijkt de 
ethiek, immers 'het huwelijk gaat dieper 
dan uiterlijke trouw, het geloof in God reikt 
verder dan uiterlijke gehoorzaamheid, de 
zorg voor de armen is meer dan een finan
ciele handreiking, de naastenliefde strekt 
zich verder uit dan tot de eigen groep'. En, 
zo vervolgt de studie, 'juist dat heeft poli
tieke implicaties' (1) lmmers, 'de zwaard
macht bereikt het hart niet, dwingt geen 
oprechte trouw of zorg voor de armen af'. 

En dan komen we bij het scharnierpunt 
in het betoog: 'met de aanscherping van 
de ethiek en de wet van Mozes laat het 
Nieuwe Testament een scherp Iicht vallen 
op de beperkte reikwijdte en de begrens
de opdracht voor de politiek'. Dit is wat als 
hoofdthema verder in de gehele studie 
doorklinkt: de essentie van het mens-zijn 
kan nooit opgaan in, of omvat worden door 
de politiek. Een overheid die zich van deze 
beperking in haar taakuitoefening niet be-
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wust is, miskent het wezenlijke van de 
mens naar Nieuwtestamentische Openba
ring, namelijk dat ieder mens, vanuit de 
verinnerlijkte ethiek, in een ontelbare ver
scheidenheid van levenssituaties, een 
eigen onoverdraagbare verantwoordelijk
heid bezit om op die situaties antwoord te 
geven. De mens mag niet gedegradeerd 
worden tot uitvoerder van wat hem van 
'Hogerhand' wordt voorgeschreven, hetzij 
in de vorm van een strikt u·lt te voeren God
delijke wet (Thora), hetzij in de vorm van 
een zich met absolute macht tooiende we
reldlijke overheid. 

De ons in het Nieuwe Testament aange
boden vrijheid, de ons daarin aangeboden 
mogelijkheid en ruimte om in steeds wisse
lende levenssituaties onze verantwoorde
lijkheid te actualiseren is de tegenhanger 
van aile fundamentalistische opvattingen. 
Het is bevrijdend dit te weten en uitge
sproken te zien, 66k in een politieke studiel 
Misschien dat dit deel van de studie mij 
daarom zo aanspreekt. Zo worden als uit
drukking van onze geloofsinhoud, heel pri
mair, de aan ieder toekomende - dus ge
spreide - verantwoordelijkheden en de 
- dus- principieel beperkte overheidstaak 
tot de twee hoekstenen van christen-de
mocratische politiek. Het is het principiele 
verweer tegen de aanspraken van een to
talitaire overheid (en van een totalitaire 
kerkl) en het anker voor burgerlijke rechten 
en vrijheden. 

De terughoudende overheid 
De studie kenschetst, in navolging van de 
reformatorische school van de Wijsbe
geerte der Wetsidee, de overheidstaak als 
in essentie het verwezenlijken van de pu
blieke gerechtigheid. De studie verbindt 
deze publieke-gerechtigheidsidee vervol
gens met de rooms-katholieke interpretatie 
van de 'gespreide verantwoordelijkheid', 
namelijk dat er een hierarchie is van ver
antwoordelijkheden, van lager naar hoger, 
waarbij de verantwoordelijkheid steeds op 
het laagste niveau uitgeoefend moet wor
den, tenzij de omstandigheden dwingen 
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die op een hoger niveau te leggen: het 
subsidiariteitsbeginsel. In het dilemma 
soevereiniteit in eigen kring (reformatori
sche variant) of subsidiariteit (katholieke 
variant) wordt niet expliciet voorkeur uitge
sproken voor de laatste, het is wei de 
zienswijze die de gehele studie inkleurt. 

De synthese die tot stand wordt ge
bracht tussen de reformatorische en de 
rooms-katholieke component is, dat de 
overheid, wier taak wordt opgevat als het 
- slechts - tot stand brengen van de pu
blieke gerechtigheid, het mogelijk moet 
maken dat de niet-statelijke instituties hun 
verantwoordelijkheden kunnen uitoefenen; 
de overheid is pas gelegitimeerd zelf 
daadwerkelijk in te grijpen wanneer deze 
instituties (het maatschappelijk midden
veld) het Iaten afweten. Maar ook dan, 
wanneer de overheid intervenieert, zal zij 
terughoudend moeten zijn in de keuze van 
haar middelen. Niet aanstonds grijpen 
naar een zwaar instrumentals de planning, 
maar, in de hierarchie van stimuleren-cor
rigeren-aanvullen-zelf doen, steeds naar 
het lichtste instrument moeten grijpen. Een 
en ander wordt uitgewerkt naar verschil
lende beleidsterreinen, zoals gezond
heidszorg, onderwijs, en andere. 

Hieruit ontstaat het profiel van een te
rughoudende overheid, die naast een 
- beperkt - aantal authentieke overheids
taken, zoals bijvoorbeeld het aanleggen 
van wegen, in hoofdzaak een 'aanvullen
de' taak heeft in de samenleving, een sa
menleving die overigens bediend wordt 
door de instituties van het maatschappelijk 
middenveld op titel van de over hen ge
spreide verantwoordelijkheden. 

Het is een denklijn die op zichzelf heel 
consequent is, die begint bij de Nieuwtes
tamentische ruimte voor gespreide verant
woordelijkheid, daaruit een principieel be
perkte overheidstaak afleidt, die over
heidstaak kenschetst als in essentie het 
verwezenlijken van de publieke gerechtig
heid, hetgeen in de uitoefening dient te ge
beuren met inachtneming van het subsi
diariteitsbeginsel. Met deze denklijn als re-
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ferentiekader wordt in het tweede deel van 
de studie inhoud gegeven aan de wijze 
waarop de overheid de veelheid van taken 
die op haar afkomt dient aan te vatten. 

Het is zoals gezegd een consequente 
redenering, die bovendien aanspreekt om
dat die opgebouwd is uit elementen die tot 
de wezenlijke bestanddelen behoren van 
de christelijke traditie. En toch, hoe mee
slepend dit betoog ook gebracht wordt, 
hoe genuanceerd en gedocumenteerd het 
ook is opgezet, toch bevredigt het niet. Het 
laat de indruk achter van een keurslijf dat 
aan de christen-democratische politiek 
wordt opgelegd, wat in de uitwerking leidt 
tot gekunstelde constructies. Het is alsof 
de vitaliteit, de creativiteit, de beweeglijk
heid die kenmerkend zijn voor het politieke 
handelen in een betoog als dit geen plaats 
kunnen vinden. Het sprankelende in de po
litiek, het stuwende in de politiek, zijn dat 
niet bij uitstek de elementen die de politiek 
verheffen tot een spiritueel ambacht? lk 
kan die niet genoegzaam in de studie van 
het WI terugvinden. Hoe is dat te verkla
ren? 

De ambitieuze overheid 
De tekortkoming van de studie is mijns in
ziens dat daarin de christelijke traditie in 
haar betekenis voor de verhouding staat 
en maatschappij te beperkt wordt ge·i"nter
preteerd. 

Er is een lijn, de lijn van de gespreide 
verantwoordelijkheid met dus per definitie 
een terughoudende overheidstaak, die in 
de studie wordt uitgewerkt en in feite het 
stramien is van het gehele betoog. Maar. 
er is ook een tweede .lijn in de christelijke 
traditie markant aanwezig. Oat is de lijn 
van het kloppende geweten, van het on
rustige bestaan, sterker nog: van het pro
test tegen maatschappelijke toestanden 
die mensonterend en mensonwaardig zijn. 

Ook vanuit die tweede invalshoek, die 
van de mobilisatie van krachten tegenover 
de machten van het onrecht, kan de over
heidstaak worden opgebouwd. En ook dat 
is een doorgaande lijn in de christelijke tra-
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ditie. Denk aan de trits Rerum Novarum -
Quadragesimo Anno - Centesimus Ann us. 
Of in protestants-christelijke kring het 
Christelijk Sociaal Congres- de rapporten 
van de Wereldraad van Kerken over de 
verantwoordelijke maatschappij - de be
vrijdingstheologie. 

Langs deze lijn komen wij uit bij een veel 
dynamischer overheid. Een overheid die 
machtsverhoudingen, die structuren in de 
samenleving wei degelijk beoogt om-te
zetten tegen de gevestigde orde in; die 
zich de representant weet van een vrij
heids- en gerechtigheidsidee die zij in de 
samenleving beoogt in-te-planten en daar
mee participant word!- als overheid! -in 
de strijd om de ethische en culturele waar
den in de samenleving. Een overheid die 
richting geeft aan de ontwikkeling van de 
samenleving in de melee van krachten die 
daarop 66k invloed uitoefenen. Een over
heid die weliswaar niet de enige bouw
meester is van de samenleving, maar wei, 
vanuit een totaalvisie op de samenleving, 
architectonisch bezig is. Een overheid die 
tekort zou schieten, haar roeping te vonde
ling zou leggen, indien zij met minder zou 
volstaan. 

Een overheid wordt 
ge·inspireerd door de wil 
bepaalde effecten in de 
samenleving te bewerken, 
niet door inzicht in de 
beperktheid van haar 
mogelijkheden 

En zo ontstaat naast het profiel van de 
terughoudende overheid (de ene lijn van 
de christelijke traditie ), het profiel van de 
ambitieuze overheid (de andere lijn van de 
christelijke traditie) Die tweede lijn is in de 
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studie of afwezig, of zwaar onderbelicht. 
En dat is de verklaring waarom het moge
lijk is de studie met instemming te lezen en 
loch onvoldaan achter te blijven. De ene 
lijn word! namelijk helder en overtuigend 
neergezet, maar door het ontbreken van 
de andere lijn blijft wat de overheid en de 
politiek echt inspireert buiten de gezichts
kring. Een overheid word! namelijk niet pri
mair ge'lnspireerd door het inzicht in de be
perktheid van haar mogelijkheden, zij 
word! ge'lnspireerd door de wil bepaalde 
effecten in de samenleving te bewerkstelli
gen en daar het passend type beleid voor 
te vinden. Dit vraagt een alerte overheid, 
beweeglijk, zoekend naar mogelijkheden, 
vindingrijk in de keuze van het instrumen
tarium. Dit is het type overheid dat niet uit 
de voeten kan met een hierarchie aan be
stuursinstrumenten zoals in de studie aan
bevolen. 

Hoe de twee lijnen, die van de verant
woordelijke maatschappij en die van de 
geschonden maatschappij, die van de te
rughoudende overheid en die van de am
bitieuze overheid met elkaar te verbinden? 
lk denk dat het in essentie een kwestie is 
van volgorde. De studie kiest het uitgangs
punt in de beperkte mogelijkheden die een 
overheid ter beschikking staan en werkt 
deze afstandelijke taak uit naar de ver
schillende beleidsterreinen. Naar mijn me
ning verloopt het politieke proces precies 
andersom. De politiek stu it op situaties die 
om welke reden ook tot actie prikkelen. 
Hierin ligt een waardeoordeel over het 
functioneren van de samenleving beslo
ten. 

Op basis van dit waardeoordeel gaat de 
overheid tot actie over. Oat is het begin 
voor elke overheid, van welke signatuur 
ook. De overheid zal zich daarbij wei 
steeds ervan bewust moeten zijn (in de lijn 
van de studie) dat zij slechts een van de 
architecten is van de samenleving en dat 
zij in al haar handelen, hoe ambitieus ook 
gericht op het teweegbrengen van verbe
teringen in de samenleving, het respect zal 
moeten uitstralen voor de eigen Ievens-
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ruimte (verantwoordelijkheid) van haar on
derdanen in de verscheidenheid van le
venssituaties waarin zij zich bevinden. 

Anders gezegd: de lijn van de studie 
handelt over de code voor de politiek; de 
tweede lijn bevat de inspiratie voor de po
litiek. lndien deze waarneming juist is, dan 
wordt meteen verklaard hoe het komt dat 
de uitwerking van de hoofdlijn van de stu
die naar het staatsrecht (hoofdstuk over 
grondrechten) veel sterker is dan de uit
werking naar het bestuursrecht, welke uit
werking zoals gezegd gekunstelde con
structies oplevert. 

De organiserende overheid 
In de studie wordt de taak van de overheid 
gedefinieerd als een in hoofdzaak voor
waardenscheppende taak. De overheid is 
niet verantwoordelijk voor de gang van za
ken in de verschillende sectoren van de 
samenleving, die verantwoordelijkheid be
rust bij de niet-statelijke instituties/het 
maatschappelijk middenveld/het particu
lier initiatief of onder welke benaming ook 
de zichzelf organiserende samenleving 
zich aandient. Wanneer deze zelf-organi
satie door externe omstandigheden wordt 
belemmerd in het functioneren, dient de 
overheid de voorwaarden te herstellen zo
dat dit wei kan. En pas als deze zelf-orga
nisatie het laat afweten, pas dan zal de 
overheid de taken - die dus eigenlijk aan 
deze zelf-organisatie toekomenl- zelf aan
vatten. Het is een consequente uitwerking 
van de idee van de gespreide verantwoor
delijkheid naar het model van het subsidia
riteitsbeg insel. 

Het is met dit deel van het betoog als 
met het vorige, wij kunnen er met instem
ming kennis van nemen, maar tegelijk re
serves behouden omdat het slechts een 
gedeeltelijke waarheid is. En dan dreigt het 
een beknellende in plaats van een inspire
rende zienswijze te worden. 

Waarover is wat mij betreft geen verschil 
van mening? Wij zijn het erover eens dater 
in de samenleving niet een actiecentrum is 
(de overheid) waaraan aile andere onder-
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werpen of van afgeleid zouden zijn; er is 
niet een ordenende, of zo men wil plan
nende, instantie die de architectuur van de 
samenleving bepaalt; neen, er zijn miljoe
nen actiecentra, aile handelend krachtens 
eigen legitimiteit in eigen- genormeerde
verantwoordelijkheid. Tot zo ver dus ak
koord met de studie. 

Maar wat houdt dit in voor de overheid 
als een van deze actiecentra? Het houdt in 
dat de overheid zich er voor verantwoor
delijk weet dat de samenleving als publie
ke gemeenschap goed functioneert. Oat 
wil zeggen dat de overheid niet aileen 
plaatsvervangend optreedt waar en wan
neer het maatschappelijk middenveld te
kort schiet, niet aileen of in hoofdzaak de 
voorwaarden schept voor dit maatschap
pelijk middenveld, maar in het gangbaar 
houden van de nationale en internationale 
gemeenschap een eigen authentieke in
breng heeft, zonder welke de samenleving 
uiteen zou vallen. De overheid is voor haar 
deel regisseur van de samenleving, een 
regietaak die geen enkele instantie van de 
overheid kan overnemen, omdat geen en
kele andere instantie daarvoor toegerust is 
(tenzij instituties van het maatschappelijk 
middenveld zich van de overheidsmacht 
meester maken). Er zijn fasen in de ge
schiedenis geweest toen de overheid met 
een bescheiden regietaak kon volstaan. In 
de huidige hoog ontwikkelde cultuur is 
deze regie een gigantische opgave, onge
acht welke staats- en maatschappijvisie wij 
ook aanhangen. In feite gaat het om 'pu
bliek management door de overheid van 
de samenleving (niet te verwarren met het 
management van de eigen administratieve 
organisatie). Of anders gezegd: de over
heid als - ambitieuze - bestuurder (regis
seur) van het gemenebest (de res publi
ca) 

Dit is een opgave die het maatschappe
lijk middenveld niet van de overheid kan 
overnemen. De instituties van het maat
schappelijk middenveld dragen een eigen 
verantwoordelijkheid voor het eigen func
tioneren en zij dienen mede verantwoorde-
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lijkheid te aanvaarden voor de publieke 
zaak voorzover die vanuit hun eigen speci
fieke invalshoek hanteerbaar is. Maar dus 
ook nadrukkelijk voorzover die vanuit 
hun eigen invalshoek hanteerbaar is. Zoals 
wij van de overheid niet meer mogen eisen 
dan zij in haar positie aankan, zo mogen 
wij van de instituties van het maatschap
pelijk middenveld niet meer eisen dan zij 
aankunnen. En indien wij dat toch doen, 
dan worden publieke verantwoordelijkhe
den gelegd op private instituties en zijn wij 
op weg naar de corporatieve staat, een 
weg die de studie nadrukkelijk, en mijns in
ziens terecht, niet wil inslaan. 

De stu die geeft in nog een ander opzicht 
een eenzijdig beeld van de niet-statelijke 
instituties. De studie doet het voorkomen 
alsof daar bij uitstek de gespreide verant
woordelijkheid zich zou manifesteren, re
den waarom de overheid omzichtig moet 
zijn in die verantwoordelijkheid te interve
nieren. Maar dat is slechts gedeeltelijk 
waar, namelijk voorzover deze instituties 
functioneren binnen hun eigen competen
tiesfeer als ondernemer, als arts, als we
tenschapper, als artiest, als ... , in een on
overzienbare zich steeds verder uitbrei
dende verscheidenheid. Laat als het gaat 
om de interne competentie van deze insti
tuties de overheid terughoudend en voor
waardenscheppend optreden. 

Maar het is niet waar dat deze instituties 
de democratische verantwoordelijkheid bij 
uitstek zouden representeren wanneer het 
gaat om de behartiging van de publieke 
zaak. Dan komen wij, vanuit de overheid 
gezien, deze instituties tegen met hun 
eigen dynamiek en hun eigen rationaliteit. 
Dan komen wij hen tegen als vaak organi
satorische giganten, niet aileen in het be
drijfsleven, maar ook in de zorgsector en in 
de cultuur, dan komen wij hen tegen als 
monopolisten van het aanbod waarin de 
consument geen stem heeft. En als het dan 
gaat om de inrichting van onze samenle
ving, dan is het een veilige gedachte dat 
wij niet- onmondig- overgeleverd zijn aan 
anonieme instituties van het maatschappe-
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lijk middenveld, maar als mondige bur
gers, via de regels die in een democratie 
daarvoor scrupuleus ontworpen zijn, onze 
invloed kunnen Iaten gelden. De verant
woordingsplicht van de overheid voltrekt 
zich in de openbaarheid; de verantwoor
dingsplicht van de niet-statelijke ·tnstituties, 
voorzover de publieke zaak in geding is, 
voltrekt zich, zo al aanwezig, in de beslo
tenheid van de eigen organisatie. 

Waarom kan de overheid 
wei zelf optreden bij het 
aanleggen van een weg, 
maar niet bij de 
gezondheidszorg? 

De regietaak van de overheid, zo opge
vat, brengt aan het Iicht dat die zich ver 
uitstrekt. Het is mijns inziens een vergis
sing dat de overheid wei zelf kan optreden 
bij de aanleg van een weg, maar als het 
om een gezondheidszorgvoorziening gaat 
die aan anderen dient over te Iaten. De 
zorg voor goede wegverbindingen is kwa
litatief niet anders dan de zorg voor goede 
medische voorzieningen. Beide moeten in 
onze huidige samenleving door de over
heid worden georganiseerd. Welke metho
de, welke instrumenten de overheid daar
bij hanteert is vaak een kwestie van politie
ke strijd, maar het is 66k een kwestie van 
het vinden van de doeltreffende, de effec
tieve middelen voor het bereiken van het 
beoogde doel. Wij betreden hier de disci
pline van de bestuurskunde en van de or
ganisatiekunde, waarin het bedrijfsleven 
ons reeds lang is voorgegaan. 

Naarmate de overheidstaak toeneemt 
omdat de ontwikkeling van onze cultuur 
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een steeds uitgebreider, een steeds ver
fijnder overheidsregulering vereist, wordt 
ook het instrumentarium van de overheid 
daarbij aangepast. Het is kortzichtig dit af 
te doen als een zichzelf vermenigvuldigen
de bureaucratie. Het is een kwestie van in
tern overheidsmanagement om die in de 
hand te houden. Maar dat is een andere in
gang dan die van de subsidiariteit als 
hoeksteen van de erkenning van de ge
spreide verantwoordelijkheid. 

De verzorgingsstaat in de crisis 
Wij weten het inmiddels allen: onze sociale 
rechtsstaat, waaraan een eeuw lang ge
bouwd is, metals belangrijkste architecten 
de christen-democraten en de sociaal-de
mocraten, verkeert in een crisis. De socia
le rechtsstaat is in de laatste decennia uit
geloper in een sociale verzorgingsstaat; 
de ambitieuze bouwers van de sociale 
rechtsstaat hebben zich Iaten degraderen 
tot consumenten van een verzorgings
maatschappij, met de overheid als vanzelf
sprekende toeleverancier van de nodig 
geachte voorzieningen. In de studie wordt 
dit beeldend genoemd de opkomst van het 
'quartaire levensgevoel': consumptie scoort 
hoger dan produktie, het veilig stellen van 
verworvenheden op korte terrnijn scoort 
hoger dan het investeren in toekomstsce
nario's op lange termijn. 

Het is een levensinstelling die aile gele
dingen van onze samenleving heeft door
trokken en bepaald niet beperkt is tot het 
terrein van de sociale zekerheid aileen. In 
de cultuur, in het onderwijs, in de weten
schap, maar ook in de zogenaamd 'harde' 
sectoren als de landbouw, het verkeer, het 
milieu . . moet de overheid zo vee I aan
spraken van 'gevestigde' belangen hono
reren, dat zij onder het gewicht daarvan 
bezig is te bezwijken. Dit vraagt om een in
grijpende herorientering. 

De studie geeft daarvoor de richting 
aan. Wij hebben in de laatste decennia de 
verantwoordel ijkheden van de n iet -state I ij
ke instituties ondergewaardeerd, wij heb
ben de mogelijkheden van de overheid 
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overgewaardeerd, dus moeten wij in deze 
periode een zwaai terug maken: het maat
schappelijk middenveld moet met eigen 
competentie en verantwoordelijkheid wor
den geconfronteerd. Taken die de over
heid onnodig op zich heeft genomen dient 
zij af te stoten en terug te geven aan de 
niet-statelijke organisaties waar zij thuis 
horen. Een en ander gedragen door de 
idee van de gespreide verantwoordelijk
heid en het inzicht in de beperktheid van 
de overheidstaak. 

En weer moet ik zeggen, ik heb bewon
dering voor de consequente wijze waarop 
de hoofdlijn van de studie wordt uitge
werkt. Het quartaire levensgevoel is inder
daad een onderstroom in onze cultuur; en 
de verwachting, dat de overheid de condi
ties in stand dient te houden om dienover
eenkomstig te Ieven, eveneens. Maar het is 
voor mij de vraag of wij deze stand van za
ken mogen herleiden tot een in essentie 
overtrokken visie op de verantwoordelijk
heid en de mogelijkheden van de over
heid. Het lijkt net alsof de overheid te veel 
wil en dat dit de oorzaak van de crisis in de 
verzorgingsstaat zou zijn. En dan word ik, 
indien ik dit zo nadrukkelijk geponeerd te
genkom, onrustig, want dan kunnen 66k de 
grondslagen van de sociale rechtsstaat in 
de gevarenzone komen. En bovendien, de 
vele knelpunten die specifiek zijn voor de 
huidige cultuur, hoe kunnen wij die ooit 
energiek aanvatten met een overheid die 
beducht is te veel hooi op de vork te ne
men? 

Volgens mij is de oorzaak van de crisis 
van onze verzorgingsstaat een andere, na
melijk dat de voltooiing van de sociale 
rechtsstaat een nieuw circuit van 'geves
tigde belangen' heeft voortgebracht. De 
'kleine luyden' zijn gezeten burgers gewor
den, de 'arbeidersklasse' is een gediffe
rentieerd gezelschap van geschoolde 
werknemers geworden, de 'klasse'-maat
schappij van de vorige eeuw is getransfor
meerd tot een samenleving waarin niet de 
minderheid maar de meerderheid van de 
bevolking baat heeft bij het in stand hou-
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den van de status quo, een meerderheid 
die onder geen beding op de 'verworven 
rechten' wil Iaten afdingen. lntussen brengt 
de ontwikkeling van de samenlevrng mee, 
dat er nieuwe claims op de overheid atka
men. Nieuwe achterstandsgroepen dienen 
zich aan, nieuwe machtscentra komen op, 

De kleine luyden zijn 
gezeten burgers geworden 

het beheersen van de cultuur- en milieu
vervuiling die onze huidige wijze van sa
menleven voortbrengt is een ingewikkeld 
(en duurl) probleem. Het is duidelijk dat 
hier een gigantische opgave ligt voor de 
overheid die zich van haar verantwoorde
lijkheid bewust is. Een overheid die in deze 
omstandigheden niet terughoudend mag, 
maar ambitieus moet ziJn. 

Het probleem voor deze overheid is ech
ter dat haar beleidsruimte heel sterk inge
perkt is, doordat het beslag van de geves
tigde belangen op de overheid zo groat is, 
dat andere belangen slechts uit de marge 
die overblijft kunnen worden behartigd. 
Oat is volgens miJ de achtergrond van de 
impasse waarin wij met de verzorgings
staat verkeren 

lndien deze analyse juist is, dan is het 
eigenlijke probleem niet dat wij te veel van 
de overheid verwachten; neen, wij ver
wachten van de overheid terecht nag meer 
dan zij nu reeds doet, maar dat kan aileen 
gerealiseerd worden indien wij als samen
leving bereid zijn daarvoor ook de prijs te 
betalen die er voor staat, nameliJk op de 
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'gevestigde belangen' af te dingen tenein
de andere, nieuwe belangen hager te Iaten 
scoren. 

En dat kost strijd. Het ligt immers voor de 
hand dat de noodzaak om op de gevestig
de belangen af te dingen en om het quar
taire levensgevoel onder kritiek te stellen, 
sterke weerstand oproept bij de belang
hebbenden. En belanghebbend is het 
grootste deel van het Nederlandse volk, 
het christen-democratische smaldeel 
daarin niet uitgezonderd. 

Vernieuwing moet altijd aan de krachten 
van het establishment ontwrongen wor
den: dat was zo in de vorige eeuw, toen de 
sociale rechtsstaat nag in aanbouw was, 
dat is tegenwoordig niet anders. Het ver
schil is, dat het establishment in andere 
handen is overgegaan. 

Bij het herschikken van prioriteiten moet 
de overheid een prominente rol spelen. 
Oat is wat in feite onder de kabinetten-Lub
bers is gebeurd. De noodzakelijke her
orientatie is niet 'overgelaten' aan de insti
tuties van het maatschappelijk midden
veld, die immers zelf de exponenten z1jn 
geworden van de gevestigde belangen, 
neen, deze herorientatie is in feite aan 
deze instituties 'opgedrongen'; let wei, 
door de overheidl Terecht naar mijn me
ning. 

Wij moeten dus voorzichtig zijn met het 
falen van de verzorgingsstaat rechtlijnig 
toe te schrijven aan overspannen verwach
tingen ter zake van het kunnen van de 
overheid. De overheid mag en behoort 
veel te willenl Het probleem is, dat de poli
tieke wil van de overheid in de huidige cul
tuurfase dwars staat op de wensen van ve
len in de samenleving en, Iaten wij dat niet 
over het hoofd zien, van het merendeel van 
de rtiet-statelijke instituties die de studie 
van het WI zo hoog aanslaat. Het politieke 
circuit blijkt in de huidige fase van onze 
cultuur over een grater innoverend vermo
gen te beschikken dan het niet-politieke 
circuit Een boeiende emancipatoire opga-
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ve voor de politieke partijen in een demo
cratie. 

Daarbij is het opvallend dat deze her
orientatie naar de nieuwe tijd in christen
democratische kring, hoezeer ook op 
weerstanden stuitend, minder controver
sieelligt dan bij de sociaal-democraten, de 
tweede architect van de sociale rechts
staat en van de uitloper daarvan, de ver
zorgingsstaat. 

lk verklaar het hieruit, dat de christen
democraten kunnen teruggrijpen op de 
continu"lteit van de christelijke traditie en op 
de daarin ingebouwde staats- en maat
schappijvisie. Het probleem van de PvdA 
is, dat haar staats- en maatschappijbeeld 
gedateerd is in de vorige eeuw, terwijl 
deze partij door de ontwikkelingen in de 
samenleving feitelijk daaraan ontgroeid is. 
Programmatisch heeft zich in de PvdA een 
vernieuwing voltrokken, maar die vindt 
geen voeding in de spiritualiteit van een 
nieuw integrerend staats- en maatschap
pijbeeld. Het is curieus dat de confrontatie 
met het socialistische staats- en maat
schappijbeeld zoals dat na Marx ontwik
keld is, in de studie van het WI helder en 
expliciet aan de orde komt (overigens op 
een plaats waar wij het niet direct zouden 
verwachten, namelijk in het hoofdstuk over 
de grondrechten), maar dat zo'n confron
tatie niet tot het vanzelfsprekende cultuur
goed van de PvdA behoort. Wellicht dat 
een stu die als die van het WI, en een poli
tieke discussie die daarop verder improvi
seert, ook andere partijen uitdaagt zich op 
hun maatschappijbeelden te bezinnen en 
daarvan publiek en gearticuleerd reken
schap te geven. Het zou voor de kwaliteit 
van de politiek wins! zijn. Want geldt niet 
voor aile partijen, dat de visie op mens en 
maatschappij de eigenlijke zingeving is 
van het politieke handelen? Zonder een in
tegrerend maatschappijbeeld, gegrond in 
het eigen cultuurbezit, vervallen de politici 
Iicht tot pragmatisme en de kiezers tot cy
nisme. 

I ntussen wordt terecht ook het functio
neren van de overheid zelf kritisch in ge-
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ding gebracht. Het streven het beleid van 
de overheid doorzichtiger te maken, de 
beleidslijnen korter, het eigen apparaat 
slanker, het streven de klant-vriendelijk
heid te vergroten, het zijn allemaal voor
treffelijke zaken die terecht aandacht krij
gen, ook in de studie van het WI. Dit komt 
echter niet voort uit de wens de overheid 
minder te Iaten doen, maar wat zij doet be
ter. Het is het type reorganisaties waarin 
het bedrijfsleven ons reeds jaren geleden 
is voorgegaan. Anders gezegd juist om 
een expansief beleid te kunnen voeren 
- wat naar mijn mening in de huidige cul
tuurfase onontbeerlijk is - moet het eigen 
functioneren van de overheid aan hoge 
eisen voldoen. 

Cultuurdominanten 
Maatschappijbeelden die vervluchtigen of 
die in opkomst zijn. Is het geding daarover 
binnen het politieke circuit legitiem of bui
ten de orde? In onze Nederlandse code 
lijkt het er vaak op, dat wij geacht worden 
dit soort zaken buiten de politiek te houden 
en dat wij ons ietwat onfatsoenlijk exhibitio
neren indien wij het maatschappijbeeld 
naar eigen overtuiging, in confrontatie met 
het verleden en in het perspectief van de 
toekomst, als onderdeel van de publieke 
meningsvorming expliciet in debat bren
gen. Het WI heeft zich niet op het stand
punt gesteld dat zaken als deze beter 
overgelaten kunnen worden aan de weten
schap of aan kerkelijke organen. Terecht. 

Het is een kenmerk van onze tijd dat er 
niet aileen in onze verzorgingsstaat, maar 
allerwegen in de wereld een omslag in de 
cultuurpatronen plaatsvindt. lk denk dat wij 
de ineenstorting van het communistische 
wereldbeeld als zo'n omslagpunt mogen 
aanmerken. lk denk dat wij de promotie 
van het marktmodel dat wereldwijd als 
vanzelfsprekend alternatief wordt aange
boden, eveneens als zo'n omslagpunt mo
gen aanmerken. Zulks te meer, nu de 
christelijk-humanistische wereld van het 
Westelijk halfrond het markt-denken als 
cultuurdominant ook voor de eigen samen-
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leving heeft geabsorbeerd, niet aileen voor 
het economische terrein, maar ook in de 
cultuur, het onderwijs, de wetenschap en 
wat dies meer zij. 

Toen de studie van het WI werd voorbe
reid was de ineenstorting van het commu
nistische wereldbeeld nog op gang en het 
opdringen van de marktideologie in het va
cuum dat ontstond minder zichtbaar. Met 
de wetenschap van dit moment lijkt mij een 
kritische bezinning op het aanbod aan 
maatschappijvisies een van de belangrijk
ste opgaven waarvoor de huidige genera
tie word! gesteld. lk noem als voorbeeld de 
scheiding van kerk en staat die tot ons cul
tuurbezit is gaan behoren en die in de stu
die uitvoerig aandacht krijgt. Maar hoe met 
deze verworvenheid om te gaan in ons 
contact met andere religies, binnen ons 
eigen land en in de tnternationale politiek, 
wanneer die religies theocratisch een sa
menleving modelleren naar de wet van het 
getnstitutionaliseerde geloof? Hoe het 
rechtsgoed van de tolerantie te hanteren in 
de confrontatie met een intolerante overzij
de? En voorts, indien ik de ontwikkelingen 
goed interpreteer, zou een belangrijk om
slagpunt kunnen zijn voor een verworven
heid van onze Westerse cultuur de con
frontatie van onze multi-culturele staat met 
het monolitisch nationalisme. Voor ons is 
de multi-culturele staat de structuur waarin 
een verscheidenheid in opvattingen, reli
gies, belangen in relatie tot elkaar tot zijn 
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recht kan komen. Maar op tal van andere 
plaatsen in de wereld kunnen wij opmer
ken dat een geheel ander type nationale 
staat in opkomst is: een staat die zich ver
eenzelvigt met een groepscultuur, met een 
religie, en juist in die vereenzelviging zijn 
identiteit vindt. Wat dient ons antwoord 
daarop te zijn? 

lk weet dat wij voorzichtig moeten zijn 
om gebeurtenissen van de eigen tijd uit te 
vergroten tot historiescheppende omslag
punten. Maar zijn wij, zelfs met deze we
tenschap in het hoofd, speculatief bezig in
dien wij in de huidige tijd dit type omslag
punten onderkennen? 

Waarom zeg ik dit zo nadrukkelijk aan 
het einde van dit artikel? Omdat het WI aan 
een kwetsbare onderneming is begonnen 
toen het de christen-democratische poli
tiek plaatste tegen de achtergrond van de 
christelijke traditie en confronteerde met 
de cultuurdominanten van deze tijd. 
Kwetsbaar, want niet gangbaar. Maar wei, 
en dat wil ik benadrukken aan het einde 
van deze bespiegelingen, hoogst relevant 
en actueel. Een studie als deze stimuleert 
er verder op door te denken, al of niet in
stemmend, al of niet kritisch. Maar met res
pect voor wat op gang is gebracht. 
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Dr. PA van Gennip 

Christelijk sociale 
beweging op een 
keerpunt 

De verantwoordelijkheid voor kansen op 
menswaardigheid in een moderne sa
menleving en cultuur lijkt m1j christenen 
op het lijf geschreven. Verantwoorde/ijk
heid is een centraa/ begrip in het ko
mende christelijk sociaal congres dat 
begin november zal worden gehouden. 
Het begrip zal duidelijk, voldoende in
spirerend en motiverend naar voren 
moeten worden gebracht. 

Op de Nederlandse televisie, speels a!s die 
is, word! het spelletje Triviant gespeeld: 
een hersengymnastiek voor min of meer 
bekende Nederlanders. Sommige van de 
vragen worden hun gesteld door andere 
bekende Nederlanders. Bij gelegenheid 
was de bisschop van Haarlem uitgenodigd 
tot het stellen van een vraag. Die luidde 
hoe heette de fameuze encycliek, waarin 
de paus de katholieke principes uiteen 
heeft gezet met betrekking tot voortplan
ting en seksualiteit? Onjuist, maar niet on
aardig werd geantwoord: Rerum Novarum. 
Mogelijk beschikte de kandidaat over eni
ge kennis van het Latijn, waardoor hij dit 
verband kon leggen. Waarschijnlijk speel
de een grotere rol dat, hoewel er zoveel ru
moer rond Humanae vitae geweest is, ve
len toch maar een encycliek bij naam ken
nen. Die wordt ook altijd als het klassieke 
voorbeeld van een beroemde en invloedrij
ke encycliek genoemd: Rerum Novarum. 
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De roem van deze encycliek staat niet 
los van het onderwerp ervan. Dal onder
werp verklaart mede wat in jargon heet 'de 
ontvangst door de geloofsgemeenschap', 
die in dit geval zeer gunstig is geweest. Of 
pauselijke stukken aanslaan dan wei snel 
vergeten worden, bepaalt mede het theo
logische gewicht dat er aan mag worden 
toegekend. De encycliek heeft, door zich 
te mengen in een debat dat toen speelde 
en dat zij zelf aanduidt als het arbeiders
vraagstuk of de sociale kwestie, een 
grondslag gelegd voor wat de christelijk 
sociale beweging is gaan helen of, vanuit 
het leerambt van de kerk, de christelijk so
ciale leer, in onze dagen gedistancieerder 
aangeduid als het christelijk sociaal den
ken. Die beweging en dat denken hebben 
een historische rol van betekenis gespeeld 
in onze twintigste eeuw. 

De encycliek Rerum Novarumwerd door 
Paus Leo XIII gepromulgeerd, - excuses 
voor dit ongebruikelijke en heel moeilijke 
maar zo deftige woord; uitgegeven dus -
op 15 mei 1891. In datzelfde jaar had van 
9 tot en met 12 november te Amsterdam 
het grote Christelijk Sociale Congres 
plaats onder Ieiding van dr. Abraham Kuy
per. Daar was dezelfde sociale kwestie 

Dr. P.A. van Genn1p (1944) is secretar1s van de Kathol1eke 
Raad voor Kerk en Samenlev1ng 
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aan de orde. Terugziende kunnen wij con
stateren dat de dynamiek van de christelijk 
sociale beweging, die in katholieke kring 
door de encycliek nieuwe doelen en me
thoden kreeg aangereikt, op dit congres 
voor de gereformeerde christenen in ons 
land zijn kader, optieken en methoden 
kreeg. Hier werden de grondslagen ge
legd voor wat later de gereformeerde zuil 
is gaan helen en waarvan de invloed in ge
schiedenis en actualiteit moeilijk te over
schatten is. 

We zijn nu een eeuw verder. De christelijk 
sociale beweging, de sociale verkondiging 
van de kerken en het denken van christe
nen, theologen en anderen, over sociale 
kwesties, spelen nog steeds een grote rol. 
Ondanks onloochenbare processen van 
ontkerstening en deconfessionalisering zijn 
de actuele maatschappelijke (machts-) 
verhoudingen niet te begrijpen, zonder 
aandacht te geven aan de christelijk socia
le beweging, haar opties en de structuren 
en verbanden waarin zij zich heeft ge·insti
tutionaliseerd. Ongeacht het doorzetten 
van het proces van secularisatie, de reser
ves ten aanzien van gezagswoorden van 
(religieuze) autoriteiten en de geringe toe-

Het christelijk sociaal 
denken blijkt de minste 
schade te hebben 
opgelopen van de 
afnemende rol van de 
kerken 

gankelijkheid voor leraren van welke snit of 
kaliber ook, blijkt het christelijk sociale 
denken nog het minste schade opgelopen 
te hebben van de afnemende rol van de 
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kerken in met name het publieke Ieven. le
dere nieuwe bijdrage aan de ontwikkeling 
van het denken en de leer, ook die van ver
tegenwoordigers van het leergezag, blijkt 
op grote, soms zelfs gretige belangstelling 
te kunnen rekenen. 

Geconstateerd mag worden dat het fei
telijke probleem dat centraal stond op het 
congres en in de encycliek van 1891, is 
opgelost. Geconstateerd mag bovendien 
worden, dat de realisering van die oplos
sing verregaand, zo niet beslissend mede 
is bewerkt door de christelijk sociale be
weging, zowel geconcretiseerd in de bei
de zuilen waarin zij in toenemende mate 
werd uitgebouwd, als in de inzet van tallo
ze christenen die buiten dat organisatori
sche verband, soms zelfs in bewuste dis
tantie ervan, hun bijdragen hebben gele
verd. 

Geconstateerd moet echter ook worden, 
dat daardoor culturele en maatschappelij
ke verhoudingen zijn ontstaan, die het 
voortbestaan van een zuil ronduit onmoge
lijk maken. Maar in de openheid van een 
moderne democratie zullen en moeten wei 
recht en noodzaak erkend worden van or
ganisatorische knoop- en/of concentratie
punten voor deze beweging in confessio
nele organisaties, instituties en verbanden. 
Oat laatste is overigens, juist in politieke 
kringen, ook weer niet zo'n vanzelfspre
kendheid dat ik het bij deze constatering 
kan Iaten; ik kom op dit punt dan ook nog 
terug. 

Tenslotte mag met voldoening worden 
geconstateerd, dat juist in het inrichten en 
onderhouden van die knooppunten de 
vroegere tegenstellingen tussen de con
fessies aan gewicht verliezen. Steeds va
ker word! nauw samengewerkt, zo men al 
niet volledig samengaat. In dat samen
gaan kunnen de verschillen in confessio
nele achtergrond en het gem is van een ge
meenschappelijke geloofstaal als lastig 
worden ervaren. Maar deze complicatie 
staat nog maar zelden gemeenschappelij
ke inzet echt in de weg. 

In onze dagen worden verschillen van 

391 



stroming of zelfs tegenstellingen binnen de 
christelijk sociale beweging dan ook niet 
vooreerst bepaald door kerkelijke tradities 
of verschillende beleidsopties van kerklei
ders. lnvloedrijker zijn ideologische of psy
chologische verschillen, zoals de span
ning tussen radicaliteit en realisme of die 
tussen gevestigde belangen en nieuwe uit
dagingen. Die snijden dwars door de ker
kelijke afkomsten heen. Typisch kerkelijke 
spanningen, zoals die tussen behouden
den en experimenteerders of fundamenta
listen en vrijzinnigen, spelen in de christe
lijk sociale beweging geen indrukwekken
de rol. 

Twee zaken verdienen ter inleiding nog 
kort aangestipt te worden. Vooreerst: histo
rici hebben een wapen in de hand dat hen 
in staat stelt hun vak het imago te geven 
van een welhaast natuurwetenschappelij
ke precisie: de datering. Het jaar 1891 en 
de belangrijke data in 1891 liggen vast 
Geen verwrikken aan. Maar de betekenis 
van die data is moeilijker precies te bepa
len. Welnu minstens moet hier vanaf het 
begin duidelijk worden gesteld, dat 1891 
niet de begindatum is van christelijk socia
le beweging, denken of leer. In bepaalde 
opzichten moet men vaststellen, dat de ge
schiedenis van het christendom, als zoda
nig en in zijn geheel, er een is van sociaal 
engagement en bedachtzame legitimering 
daarvan. Minstens moet geconstateerd 
worden dat het christendom van na de 
Franse Revolutie op dat punt een opmer
kelijke weg inslaat, juist ook afgezet tegen 
zijn eigen (directe) voorgeschiedenis. 
1891 is geen begin-, maar scharnierpunt. 

Dit geeft, op de tweede plaats, aanlei
ding om duidelijk te stellen dat, vanuit het 
geloof, vanuit de daarin verzamelde ge
meenschap en vanuit de er uit voortko
mende geschiedenis bezien, deze bewe
ging, leer en denken zich niet beperken tot 
confessionele organisaties, christelijke in
stellingen van maatschappelijke dienstver
lening of sociale acties van een duidelijk 
christelijke signatuur. Voor- of nadeel van 
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het scharnierpunt is dat het bijna tot die 
identificatie dwingt. Precies die elementen 
zijn er immers door bevorderd. Maar daar
door dreigt een exclusief effect, dat on
recht doet aan velen. Men moet hierbij 
denken aan de christenen die, zeker zo 
diep bewogen en zeker zo onvermoeibaar 
van inzet als hun zusters en broeders in de 
confessionele verbanden, de uit hun ge
loof voortkomende sociale opdracht daar
buiten hebben begrepen en beleefd. 

Mogelijk dreigt of dreigde in onze dagen 
vooral een omgekeerde exclusivisme, dat 
er naar tendeert hen die aan het confes
sionele verband hechten als achtergeble
ven en reactionair te bestempelen. Het een 
zowel als het ander is onjuist. Referentie
punt is het christelijk geloof als bron van 
een manier van kijken naar en interprete
ren van de samenleving. Daaruit komen de 
onrust en verontwaardiging voort over wat 
niet aanvaardbaar is en de orientatie op 
wat veranderd dient te worden. Uiteinde
lijk in Gods naam. Hier klopt het hart van 
christelijk sociale beweging, denken en 
leer. Pas daarna komen gemeenschappe
lijke of verschillende opvattingen over stra
tegie en programma, termijnen en metho
den. 

De sociale geschiedenis van de twintig
ste eeuw bewijst dat grote eenstemmig
heid van christenen op die punten en de 
organisatorische uitdrukking daarvan, wat 
er ook de precieze bronnen van zijn ge
weest, een effectieve factor is. Reden om 
minstens even nate denken, voor men die 
eenstemmigheid en de organisatie ervan 
te vlot laat afkalven of op het spel zet. Maar 
uiteindelijk liggen deze aspecten in de 
orde van de gevolgen. Het doel en de wer
vende kracht daarvan zijn van andere 
orde. 

De verantwoordelijke mens 
Als gezegd: wij zijn nu een bewogen, niet 
eens zo onsuccesvolle eeuw verder. Re
denen om 1991 te vieren als eeuwfeest van 
1891 zijn te vinden, evenzeer als redenen 
om dat niet te uitbundig, laat staan triom-
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fantalistisch te doen. Pausen hebben daar 
zo hun eigen methoden voor. Nadal met 
opmerkelijke pauselijke boodschappen 
zowel het achtste (Quadragesimo anna), 
als het veertiende (Mater et Magistra), als 
het zestiende (Octogesima adveniens) en 
ook het achttiende lustrum (Laborem exer
cens) van Rerum Novarum waren her
dacht, verscheen dit jaar bij het twintigste 
lustrum de encycliek: Centesimus Annus. 

Ook in eigen land heeft men de datum al 
lang zien aankomen. Overleg over een 
aangepaste herdenking kwam dan ook al 
vroeg op gang en heeft zich vrij spoedig 
geconcentreerd in de zogenaamde lnitia
tiefgroep Van Zuthem, die zich zette aan 
de voorbereiding van een christelijk so
ciaal congres. Dit keet niet aileen voor de 
beweging rond Abraham Kuyper maar op 
brede kerkelijke, zeg algemeen christelij
ke basis. Dit congres zal van 11 tot en met 
15 november plaats hebben in het Slate
maker de Brutne-instituut te Doorn en op 
zaterdag 16 november besloten worden in 
de Jacobikerk te Utrecht. De voorberei
ding ervan is door de initiatiefgroep over
gedragen aan een daarvoor in het Ieven 
geroepen stichting. 

Ter voorbereiding van het congres werd 
door de stichting in het najaar van 1991 op 
ruime schaal het basisdocument voor het 
congres verspreid. De titel ervan luidde: 
'Bedreigde verantwoordelijkheid'. Niet be
paald een opgewekte of zelfs maar op
wekkende titel. Wei een die tracht aan te 
geven, waarom het zaak is om honderd 
jaar na het scharnierpunt 1891 weer eens 
grondig over de sociale dimensie van het 
christelijke geloof nate denken. 

Mede ter voorbereiding van dit basisdo
cument is daarmee een begin gemaakt, 
zowel in de gedachtenwisseling binnen de 
initiatiefgroep zelf, als in de vier deelcon
gressen die zij in de loop van 1989 en 1990 
heeft georganiseerd. Met het uit deze ver
kenningen voortgekomen basisdocument 
word! een verbreding van dat denken na
gestreefd, door christenen te confronteren 
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met een aantal aspecten van en vragen 
rond het huidige sociale stelsel en klimaat. 

Oat gebeurt in vier stappen die gezet wor
den in de vier hoofdstukken van het basis
document. Uitgegaan word! van een 
schets van de huidige sociale situatie en 
de belangrijkste daarin werkende krach
ten, juist ook als bron van sociale proble
men. Vier factoren worden in dat verband 
nader beschouwd de werking van de 
mark!, c.q. de tendens de meest uiteenlo
pende zaken te organiseren in marktrela
ties; de invloed van het moderniserings
proces als een proces van rationalisering 
van handelen en den ken; het streven naar 
welvaart en de wijze waarop dat een kunst
matige schaarste schept; tenslotte de na
druk die gelegd wordt op de autonomie 
van de mens, als bron van individualise
ring en die weer vooral begrepen als druk 
op sociale betrokkenheid. 

Het feit dat deze factoren vooral be
schreven worden als bron van sociale pro
blemen verklaart, dat in verschillende 
reacties op het basisdocument geklaagd 
kon worden over de negatieve en morali
serende inhoud en toon ervan. Zo handel! 
het paragraafje over welvaart bijvoorbeeld 
wei over consumptiedwang en materialisti
sche levenshouding, maar wijdt het geen 
woord aan de welvaart als een sociaal 
goed, als bron van vrijheid en als bijdrage 
aan de kwaliteit van het Ieven. Men kan er 
van mening over verschillen of deze aan
pak gelukkig is. Men kan de auteurs niet 
verwijten dat zij niet duidelijk hebben aan
gekondigd, dat zij vooral de problemati
sche sociale effecten van de huidige situa
tie willen behandelen. 

Vervolgens wordt geinventariseerd wat 
in onze samenleving de feitelijke sociale 
problemen zijn. Daarbij word! thematisch 
en niet inventariserend te werk gegaan. Er 
volgt dus geen lange lijst van alles wat er 
mis is of dreigt te gaan in de samenleving. 
Er worden wei drie optieken gepresenteerd 
die ons hoeden voor de conclusie dat wij in 
een sociaal paradijs zouden Ieven. lmmers, 
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ons sociale systeem, eerste optiek, maakt 
slachtoffers, door mensen (werklozen bij
voorbeeld of gehandicapten) en factoren 
(milieu bijvoorbeeld of cultuur) uit te staten. 
Voorts, tweede optiek, het bewerkt (mede) 
groeiende ervaringen van zin- en uitzicht
loosheid. Tenslotte, derde optiek, het ver
toont verontrustende symptomen van on
beheersbaarheid; processen van produktie 
en consumptie zijn zo autonoom gewor
den, dat het steeds moeilijker wordt, zo niet 
onmogelijk, ze te blijven afstemmen op cri
teria van menswaardigheid. 

Ook deze paragraaf vall nu niet bepaald 
op door zijn optimistische loon. Maar daar
mee is niet gezegd dat de beschreven op
tieken onjuist zouden zijn of overmatig be
paald door een zwartgallige inborst van de 
auteurs. In elk geval siert hen, dat zij bij het 
ter sprake brengen van de functie van een 
hernieuwde christelijk-sociale bezinning 
niet de indruk wekken, dat de zaken op te 
lassen zouden zijn als de mensen maar 
wat evangelischer en vromer, kerkser en 
bijbelvaster zouden zijn. De ernstige 
zwaarte van de probleemstelling zet zich 
door in de zware ernst, waarmee men de 
uitdagingen aan de christelijke traditie on
der ogen durft zien. 

De confrontatie met het christelijk geloof 
geschiedt in hoofdstuk drie waar dan ook 
de centrale term vall: verantwoordelijk
heid. Na een summiere beschouwing van 
de hoofdlijnen van de geschiedenis van de 
christelijk sociale beweging sinds 1891 en 
een opsomming van de grate bijbelse 
waarden en woorden waarop men zich in 
die geschiedenis beriep, wordt de catego
rie verantwoordelijkheid gepresenteerd als 
het begrip, waarin de grate evangelische 
waarden gebruiksklaar en hanteerbaar 
kunnen worden gemaakt voor onze tijd. 
Daarbij moet het begrip vooral functione
ren ter overbrugging van de kloof, die zo
wel in de moderne samenleving, alsook in 
de christelijk sociale beweging, is ge
groeid tussen de persoonlijke orde en de 
institutionele orde, tussen de inzet en het 
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engagement van personen en de daarmee 
verbonden aspecten als levend geweten, 
menselijke waarden en normen en evan
gelische inspiratie enerzijds en het functio
neren van organisaties en overheden en 
daarmee verbonden dimensies als functio
nele aansprakelijkheid, juridisch vastge
legde ruimte voor opereren en gerichte 
doelstellingen anderzijds. 

Deze derde paragraaf is niet de sterkste 
van het basisdocument. Men kan wei stel
len, dat een benadering vanuit de verant
woordelijkheid de kloof overbrugt, zowel tus
sen evangelische waarden en moderne om
standigheden, als tussen de persoonlijke en 
de institutionele orde. Maar met de magere 
uitwerking van deze stelling hier kan daten
kel hen overtuigen, voor wie verantwoorde
lijkheid altijd al zo'n edel begrip was. 

Daarbij hoeft men niet spontaan aan 
christenen te denken. In hun traditie, noch 
in haar katholieke, noch in haar reformato
rische variant, speelt verantwoordelijkheid 
als begrip, als categorie, niet een centrale 
maar slechts een afgeleide en onderge
schikte rol. Ook en vooral in de bronnen 
die de gelovigen orienteren op de sociale 
dimensie van hun geloof. De zaak waar
heen het begrip verwijst is wei aan de 
orde, maar krijgt in andere woorden en 
waarden relief. Met de gebruikte categorie 
gaat het eerder om een burgerlijke catego
rie, met zware reminiscenties aan het ge
wicht van het individuele geweten, de 
autonomie van de mens en de maakbaar
heid van de samenleving. 

Mijn kanttekening kan en wil niet uitslui
ten, dat verantwoordelijkheid een centraal 
begrip moet zijn in de bezinning op plaats 
en taak van de christelijk sociale beweging 
in eigentijdse verhoudingen en in confron
tatie met de sociale problemen van dit mo
ment Zij constateert slechts dat niet vol
doende duidelijk wordt gemaakt, laat 
staan voldoende inspirerend en motive
rend overgedragen, daten waarom dat het 
geval is. Oat in deze paragraaf bovendien 
in het geheel niet wordt gesproken over 
een gelovige verantwoordelijkheid ten op-
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zichte van God, maakt het betoog niet ster
ker. De wat vlotte en vlakke manier waarop 
wordt aangetoond dat dit ideaal van ver
antwoordelijkheid in wezen samenvalt met 
het bijbelse ideaal van de gerechtigheid, 
of minstens dat het in onze omstandighe
den het onontkoombare voorveld daarvan 
is, kan de zaak niet meer redden. 

De vierde en laatste paragraaf tens lotte zet 
de eerste lijnen uit voor een nieuw pro
gramma voor de christelijk sociale bewe
ging Hij bundelt die in drie clusters. In het 
eerste wordt een aantal herorientaties 
voorgesteld in het sociale denken. Oat 
moet zich niet aileen richten op het vast
leggen van rechten, maar ook op de om
schrijving van ( daaraan corresponderen
de) plichten. Het moet niet aileen de ambi
ties en belangen van de mens dienen, 
maar ook van de ecosystemen die diens 
bestaan mogelijk maken. In de omgang 
met de techniek dienen niet aileen de mo
gelijkheden daarvan beschouwd te wor
den, maar ook de doelen waarvoor zij 
wordt aangewend. Er wordt gepleit voor de 
erkenning van het subject-karakter van de 
mens, voor grotere aandacht voor de Der
de Wereld, voor erkenning van de tweezij
digheid van het emancipatiestreven, voor 
toerekening van de gevolgen van het eco
nomische handelen en voor de waardering 
van transductieve arbeid, naast en als 
voorwaarde voor de produktieve arbied. In 
het tweede cluster worden deze herorien
taties toegepast op en uitgewerkt in een vi
sie op menselijke arbeid. In het derde clus
ter gebeurt dat met betrekking tot de ver
deling van verantwoordelijkheid over de 
verschillende schijven - personen, institu
ties en overheden -, die met elkaar het so
ciale bouwwerk vormen. Het basisdocu
ment wordt afgesloten met een korte sa
menvatting. 

Tot slot van deze bespreking het vol
gende het feit dat deze presentatie van de 
tekst niet nagelaten is hier en daar harde 
noten te kraken, kan voor sommigen een 
merkwaardige frictie opleveren met het feit 
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dat ook mijn naam wordt genoemd bij die 
van hen, die aan de besprekingen van de 
initiatiefgroep hebben deelgenomen. lk zie 
even af van het feit, dat ·1k dat voorrecht 
slechts had voor de laatste fase van die 
besprekingen en mij niet meteen geroepen 
voelde al te bruut in te breken in de over
tuigingen, die zich in die kring al hadden 
gevormd. Beslissend is hoe men het be
grip 'basisdocument' opvat. In het kader 
van wetgeving kan men als basisdocu
ment vom een wet zowel de grondwet, als 
een eerste antwerp van wet opvatten. lk 
heb de aanduiding van 'Bedreigde verant
woordelijkheid' als basisdocument in die 
tweede zin begrepen. lk heb dus mijn in
stemming betuigd met een gesprekspa
pier. lk heb de indruk dat het vervolg der 
gebeL'rtenissen en het beleid van intitiatief
groep en stichting daarin, deze interpreta
tie ondersteunen. 

Van basisdocument naar werkboek 
Het basisdocument is ruim verspreid. In de 
begeleidende brief vroeg het bestuur van 
de St1chting om reacties, teneinde daar
mee in de nadere voorbereiding van het 
congres rekening te kunnen houden. Die 
vraag is meer dan royaal beantwoord. 
Door ruim veertig respondenten werd op 
het basisdocument gereageerd. Veelal, 
naar uit de reactie zelf blijkt, na intensief 
gesprek in eigen kring. Die kringen moeten 
worden gezocht in de wereld van de maat
schappelijke organisaties, van kerken en 
kerkelijke organisaties, van de omroepen, 
van onderwijs en vorming, van ontwikke
lingssamenwerking, van gezondheids
zorg, politieke partijen en categorale orga
nisaties van vrouwen en ouderen. Verder 
zijn er reacties op persoonlijke titel. 

In de reacties wordt er meermaals op 
gewezen, dat het centrale perspectief van 
de verantwoordelijkheid te fragmentarisch 
is uitgewerkt. Daardoor is een te eenzijdig 
en zwaar accent gevallen op verantwoor
delijkheid als individuele aansprakelijk
held. Maar ju·1st in christel.ljk perspectief is 
verantwoordelijkheid niet aileen een kwes-
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tie van persoonlijke keuze en zijn niet ai
leen individuen de dragers ervan. Het gaat 
om een zaak die 'de' mens aangaat, ook in 
zijn sociale verwevenheid met de structu
ren die daarvan uitdrukking zijn, met name 
ook de structuren van staat en interme
diaire organen (middenveld). 

In dit Iicht moet het probleem van de ver
antwoordelijkheid verbonden worden met 
dat van de ruimte die een cultuur biedt aan 
de ontwikkeling van substantiele rationali
teit: het vermogen van de mens om, op 
grond van waardenervaring en uitwerking 
daarvan in een waardenhierarchie, struc
tuur aan te brengen in de omringende wer
kelijkheid. Opvoeding, onderwijs en open
bare communicatie moeten ruimte schep
pen voor de toeeigening en ontwikkeling 
van dit waardenbesef. 

Op hAt begrip substantiele rationaliteit 
sluit de vraag in verschillende reacties aan 
om helderder aan te geven, wat het chris
telijke is in een benadering van de sociale 
kwestie vanuit de (bedreigde) verantwoor
delijkheid: het begrip is immers geen ty
pisch christelijke categorie. De verbinding 
van dit begrip met christelijk belijden en 
bel even vraagt om nadere verheldering. 
Daarbij moeten te abstracte en intellectua
listische constructies vermeden worden. 
Zij staan te ver af van de concrete sociale 
betrokkenheid en inzet van christenen en 
de wijze waarop zij de relatie daarvan met 
hun geloof ervaren en uitdrukken. 

Behalve een hechtere fundering van de 
verantwoordelijkheid in de christelijke ge
loofsgeschiedenis, werd ook gevraagd op 
twee punten een puntiger verheldering te 
geven van de relatie tussen verantwoorde
lijkheid en 'sociale kwestie'. Vooreerst: wat 
zijn sociale vragen die hier en nu om op
name op de agenda van het christendom 
mogen vragen. Op de tweede plaats welk 
bijzonder Iicht valt daarop vanuit het geko
zen perspectief van de verantwoordelijk
heid. Zijn bij de concretisering van de ver
antwoordelijkheid naar de actuele sociale 
problematiek niet wezenlijke problemen 
vergeten, zoals bijvoorbeeld dat van de 
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Derde Wereld? Word! de verhouding Ius
sen oorzaak en gevolg bij de wei behan
delde sociale vraagstukken wei voldoende 
systematisch uitgewerkt? 

Tenslotte werd in de reacties enige rna
len de klacht gehoord dat de toon van de 
brochure te somber was een onheilszwan
gere benadering die volledig het uitzicht 
benam op christelijke hoop, op beschei
den vertrouwen in menselijke redelijkheid 
en op vertrouwen op Goddelijke vergeving 
en genade. In dat perspectief had, volgens 
verschillende respondenten, naast de 
diagnose van de kwaal wei wat meer aan
dacht gegeven mogen worden aan moge
lijkheden van therapie. Men kan tekenen 
daarvan waarnemen, in eerste signalen 
van herorientatie, van het zoeken van nieu
we wegen en van de steeds bredere sprei
ding van het bewustzijn, dat dingen moe
ten veranderen en nieuwe wegen moeten 
worden ingeslagen. 

Geconfronteerd met deze veelheid van be
wijzen van betrokken en grondige bestu
dering en bespreking van het basisdocu
ment, besloten het bestuur van de Stich
ting 1991 en de lnitiatiefgroep tweeerlei. 

Vooreerst om de reacties te bundelen, in 
te leiden en overzichtelijk samen te vatten; 
dr. A. Kouwenhoven nam deze taak op 
zich. Deze bundeling is op aanvraag ter 
beschikking. 

Op de tweede plaats om een inleidend 
hoofdstuk aan het werkboek voor het con
gres toe te voegen, waarin kort een aantal 
thema's uit de brochure hernomen zou 
worden, vanuit de belangrijkste daarbij ge
stelde vragen. Dit hoofdstuk is voorbereid 
in een redactiecommissie, onder voorzit
terschap van prof. dr. H. van Zuthem en 
bestaande uit prof. dr. B. Goudzwaard, dr. 
A. Kouwenhoven, drs. B. Vroon en schrij
ver dezes. De eindredactie is toevertrouwd 
aan drs. J. Greven en schrijver dezes. 

Deze nadere beschouwing heeft als titel 
'Oproep tot verantwoordelijkheid'. Daar
mee word! de basisorientatie van het oor
spronkelijke document hernomen en be-
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vestigd. Maar, in erkenning van en erken
telijkheid voor de vele degelijke reacties 
erop, wordt ook gepoogd die te verbreden 
en verdiepen. Oat gebeurt in drie stappen. 
De eerste wendt zich naar de grondslag 
van het christelijk-sociaal denken: de 
evangelische boodschap van gerechtig
heid en barmhartigheid, de voorgeschie
denis daarvan in het optreden van de pro
feten van Israel en de bekroning ervan in 
Ieven en leer van Jesus, als openbaring 
van Gods menslievendheid. De tweede 
stap wendt zich naar het gelovige ant
woord van de mens op deze openbaring 
en de concretisering daarvan binnen de 
christelijke geloofsgemeenschap en haar 
geschiedenis. Het perspectief op verant
woordelijkheid wordt hier opengelegd van
uit de aanzetten die de eigen traditie daar
voor geeft. DaarbiJ komen de spannings
velden aan de orde tussen hoge opdracht 
en bescheiden mogelijkheden; de beper
kingen van de individuele inzet en de mo
gelijke compensatie daarvan in gemeen
schappelijke aanpak; de noodzaak, maar 
ook de daarmee verbonden gevaren van 
institutionalisering bij die gemeenschap
pelijke inzet, waardoor sociale dienst zo
wel effectiever alsook een zielloze en on
persoonlijke voorziening kan worden; 
daarom tenslotte de noodzaak van de per
soonlijke bezieling in het sociale engage
ment. De derde slap wendt zich dan naar 
de hoofdpunten van de sociale agenda 
van christenen voor de toekomst. Als zo
danig worden genoemd de inzet voor een 
menswaardig arbeidsbestel en voor een 
houdbaar stelsel van sociale zekerheid, 
als voorwaarden voor maatschappelijke 
participatie van allen. Verder wordt gewe
zen op de uitdaging tot internationalisering 
van de solidariteit in de richting van de 
(Tweede en de) Derde Wereld. Tenslotte 
wordt de aandacht gericht op de natuurlij
ke condities waarbinnen de economische 
bedrijvigheid zich moet realiseren en 
waarmee zij steeds uitdrukkelijker reke
ning zal moeten gaan houden: het milieu
vraagstuk. 
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Het komt mij voor dat met het basisdocu
ment, de bundeling van de reacties er op 
en deze voorbeschouwing in het werkboek 
voldoende ideeel voorwerk is gedaan, om 
een goed christelijk sociaal congres in 
1991 mogelijk te maken. Orientaties zijn 
uitgezet en discussiepunten ge·i"nventari
seerd. Aanzetten voor programmatische 
discussies zijn gesystematiseerd en uit
gangspunten voor gedachtenwisseling 
over strategiebepaling vastgelegd. Zelf 
heb ik de neiging om te zeggen: zie, het 
feestmaal is gereed, u bent van harte wel
kom. 

Maar nu ben ik iets te voorbarig. Het 
ideele kader behoeft uiteraard ook een 
werkbaar organisatorisch kader, om ge
hanteerd te kunnen worden in een con
gres, waarvoor om en nabij 200 mensen 
zijn uitgenodigd. Het bestuur van de Stich
ting 1991 heeft zich met de ontwikkeling 
van dat organisatorische kader belast. lk 
moet en wil er op vertrouwen dat het er in 
slagen zal ter zake met een adequaat aan
bod te komen. 

De smoesjes om de 
uitnodiging af te wimpelen: 
overleg met 'mijn' minister; 
topberaad in Brussel; een 
studiereis naar Japan 

Hopelijk ben ik niet in een ander opzicht 
voorbarig. Mijn toespeling op het feest
maal was ontleend aan de parabel die ver
der verteld, dat de genodigden de nodige 
smoesjes hadden om de uitnodiging af te 
wimpelen: koppel ossen gekocht, vrouw 
getrouwd, of omgekeerd. In onze omstan
digheden Iaten zich de varianten, juist ook 
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voor de officials van de christelijke sociale 
beweging, op voorhand zo'n beetje voor
spellen overleg met 'mijn' minister, topbe
raad in Brussel of studiereis naar Japan. 
Uiteraard ben ik niet in de positie om in te 
schatten of die overleggen en reizen tot de 
categorie smoezen of die van de prioritei
ten moeten worden gerekend. Maar ik zou 
het zeer beschamend vinden als ze te 
vaak het antwoord zouden dicteren op de 
uitnodiging voor dit congres. 

Preciezer eigenlijk ik zou het een teken 
vinden, dat de meest pregnante vorm die 
de christelijk sociale beweging heeft ge
vonden, die van de maatschappelrjke or
ganisatie, haar tijd inderdaad heeft gehad. 

Persoonlijke verwachtingen en 
accenten 
Dit alles gepresenteerd hebbende, durf ik 
de vrijheid te nemen hierbij enige persoon
lijke overwegingen te verwoorden. Daarin 
zal ik enkele visies uit het hiervoor ge
schetste ideele kader voor ons christelijk 
sociaal congres, nu in 1991, nader concre
llseren en toespitsen op twee centrale vra
gen die naar mijn mening momenteel op 
dit gebied aan de orde zijn. Het zijn dus 
geen toevoegingen op dat kader, maar na
dere operationaliseringen daarvan, ge
voed door mijn persoonlijke en, als alge
meen-secretaris van de Katholieke Raad 
voor Kerk en Samenleving, functionele be
trokkenheid bij een en ander. De twee pun
ten waarop ik kort wil ingaan Iaten zich 
voorlopig betitelen als: de vernieuwing van 
de sociale agenda en de (gevaarlijke) fop
speen van de gevulde algemeenheid. 

1. Vernieuwing van de sociale agenda 
van de christenheid 
In 1891 was het mogelijk de sociale kwes
tie verregaand te identificeren met het ar
beidersvraagstuk. De oplossing daarvan is 
gerealiseerd in een geleidelijk proces van 
wat genoemd kan worden de 'nationalise
ring van de solidaritei( waarbij zowel de 
voorheen zware blokkades tussen klassen 
en standen, als die tussen verschillende 
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regia's, met onderscheiden economische 
activiteiten en daarmee corresponderende 
inkomensverhoudingen, zijn geslecht ten 
gunste van een nieuwe socraie eenheid: 
Nederland (de nationale staat) in zijn ge
heel. Daarin zijn via overdrachten aan de 
overheid en via (volks)verzekeringen, op 
nieuwe schaal publieke diensten en voor
zieningen gerealiseerd alsmede financiele 
voorzieningen voor hen, die geen inkomen 
uit eigen arbeid kunnen verwerven. 

Er is aile reden om de feiten van dit sys
teem niet te veronachtzamen bewustzijn 
daarvan scherpt de inzet voor behoud en 
verbetering ervan. Maar er is ook geen re
den om over het systeem als zodanig erg 
zuur te doen het heeft een oase van wel
vaart geschapen, waarin redelijk soepel 
functionerende verde I ingsmechan ismen 
garanderen dat ieder dan wei geen zelfde, 
maar wei een aanvaardbaar deel van de 
koek krijgt. 

Daarmee zijn tegelijk ook de twee pro
blemen genoemd die zich opdringen als 
aandachtspunten voor de toekomstige so
ciale agenda van de christenheid. Zij wor
den, ere w1e ere toekomt, zowel in het on
derricht van het katholieke leergezag als in 
de verkondiging van de Wereldraad van 
Kerken voortdurend onder de aandacht 
gebracht. 

Het betreft vooreerst het probleem van de 
verpaupering op wereldschaal. Het arbei
dersvraagstuk van de negentiende eeuw 
zet zich door in het probleem van de on
derontwikkeling van de Derde Wereld en 
vooral van de grote massa's die daarvan 
het slachtoffer worden. Het is goed hierbij 
aan te tekenen dat het niet gaat over een 
probleem dater altijd al was maar dater nu 
pas, door het inkrimpen van de wereld tot 
'global village', via de moderne communi
catieproblemen is ontdekt. Voor een ge
voelig deel is het probleem juist ontstaan 
doordat culturen zijn gaan deelnemen aan 
of in de uitwisseling gedwongen zijn van 
de economische orde, die binnen de Wes
terse cultuur is ontwikkeld. In elk geval 
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moet geconstateerd worden dat, mondiaal 
gezien, niet de correctiemechanismen van 
verdeling (kunnen) spelen, die in de natio
nalisering van de solidariteit de harde eco
nomische uitbuiting van kwetsbare groe
pen (hebben kunnen) corrigeren. 

Er gaan stemmen op, vooral ook in de 
politieke wereld, om in dit perspectief ook 
de economische achterstand van de 
Tweede Wereld in de beschouwing te be· 
trekken. Persoonlijk ervaar ik dat als min
der urgent. Niet vanuit de overweging dat 
men zich in de betrokken Ianden maar 
ideoiogisch afgewogener had moeten op
stellen, zodat het probleem zich niet, of 
niet in die mate, zou hebben gesteld. Af
gezien van de politieke na·lviteit die uit een 
dergelijke benadering spreekt, lijdt zij aan 
historische bijziendheid. Geschiedenis 
word! geschreven door de winnaars. Ons 
systeem heeft gewonnen. Maar het is nog 
allerminst zeker dat het kan blijven winnen. 
In deze sfeer mag de discussie dus niet 
worden gevoerd. 

Doorslaggevend is voor mij vooralsnog, 
dat ik de verpaupering van de grote mas
sa's in verschillende onderontwikkelde ian
den spontaan niet anders ervaren kan, dan 
als een schandaal dat ten heme! schreit. 
Mijn keuze-met-voorbehoud ter zake word! 
uiteindelijk bepaald door een zo scherp 
besef van onaanvaardbaarheid en dus ab
solute prioriteit, dat deze zich wil indekken 
tegen de plotse belangstelling voor en mo
gelijkheden met de Tweede Wereld, die 
ten koste zouden kunnen werken van of 
zelfs als een alibi voor beperking onze in
zet met betrekking tot de Derde Wereld. 

Op de tweede plaats in groeiende mate 
was er in het Westen wat te verdelen. De 
expansieve ontwikkeling van industrie en 
handel, bevorderd door de ontwikkeling 
van wetenschap en techniek en begun
stigd door de heersende politieke syste
men, heeft in de loop van de eeuw een gro
te welvaart geschapen. Maar in onze da
gen wordt de schaduwzijde van deze ex
pansieve economische groei in zowel 
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cultureel-humaan opzicht, als in ecolo
gisch opzicht duidelijk. We dreigen in een 
samenleving terecht te komen die domi
nant en eenzijdig wordt geregeerd door 
wat de economische rationaliteit word! ge
noemd. Die kan ons een overvloed aan le
vensmiddelen garanderen. Maar omdat zij 
zo gemakkelijk de ontwikkeling van waar
denrationaliteit hindert, dreigt zij ook een 
verregaande verkommering van levenslust 
en zicht op levensdoelen te bewerken. lets 
daarvan wordt al duidelijk in de verstoring 
van onze relatie met de natuur - zowel de 
ons omringende wereld als natuur als ons
zelf als natuur - die door het proces van 
modernisering is bewerkt. Die heeft een 
harde ecologische problematiek opgeroe
pen, die ons bestaan in harde basisvoor
waarden ervoor onder zware druk begint te 
zetten. 

Met de keuze van de invalshoek van de 
verantwoordelijkheid en de wijze waarop in 
de documenten het belang van ruimte voor 
substantiele verantwoordelijkheid wordt 
gepresenteerd, is het kader geschapen 
waarop het Christelijk Sociaal Congres aan 
de vernieuwing van het programma van de 
beweging en het denken kan bijdragen. 
Maar hier dreigt ook een onduidelijkheid. 
Op grond van de voorliggende docurnen
ten en plannen is eigenlijk nog niet duide
lijk waarop gemikt wordt: een congres over 
verantwoordelijkheid, getoetst aan nieuwe 
sociale vragen of een congres over ver
nieuwing van het sociale programma van 
christenen, in het Iicht van de verantwoor
delijkheid. 

Aan de orde is meer dan een spitsvon
digheid en het verschil tussen de ene en 
andere orientatie zou wei eens het verschil 
kunnen bepalen tussen slagen en misluk
ken van het congres. Persoonlijk meen ik 
dat de orientatie op de vernieuwing van het 
programma de beste kansen biedt op wel
slagen. 

2. De fopspeen van de gevu!de 
algemeenheid 
De stootkracht van de christelijk sociale 
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beweging is voor een niet gering deel te 
danken aan de ruimte die de democratie 
heeft geschapen voor (initiatieven en orga
nisaties op basis van) particulier initiatief. 
Naarmate het effect van dat initiatief meer 
of minder als bijdrage aan het algemeen 
belang relief kreeg, kon het ook meer of 
minder op erkenning door de overheid re
kenen, zowel in symbolische, als in juridi
sche, alsook in financiele zin. 

Zo is een sociale structuur ontstaan, 
waarin het particuliere initiatief en het be
leid van de overheden voortdurend op el
kaar ingrijpen en in elkaar opgaan. Bij de 
kwalif1catie van deze verstrengeling speelt 
het standpunt van de beschouwer een 
doorslaggevende rol. De een zal waarde
ren, dat zij op ingenieuze wijze met elkaar 
zijn gecombineerd. Een ander moet con
stateren dat zij op onontwarbare wijze met 
elkaar verstrengeld zijn geraakt. Voor wie 
de zaak vooral beoordelen wil vanuit de 
beschikbaarheid van voorzieningen zal het 
weinig uitmaken, of de ene of andere kwa
lificatie de meest juiste is. Voor wie ver
moedt dat h1er de volwassen vrijheid van 
de burger in het geding is, maakt het wei 
degelijk uit. lk behoor tot hen. 

Het particulier initiatief en 
het beleid van de overheid 
zijn onontwarbaar met 
elkaar verstrengeld geraakt 

Sinds enige decennia zijn er onmisken
bare tendensen om precies de confessio
nele factor, en daarmee eigenlijk de factor 
levensbeschouwing als zodanig, in dit 
weefsel minder gewicht te geven, zo niet te 
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marginaliseren of zelfs te elimineren. Zo
wel vanuit godsdienstige, als vanuit poli
tiek-maatschappelijke overwegingen kan 
dit worden gemotiveerd. In het eerste ge
val geldt de overweging, dat godsdienst 
vooral als bron van inspiratie moet funge
ren en dat zij banaal wordt als zij als orga
nisatiebeginsel gaat fungeren. In het !wee
de geval wordt nu eens de nadruk op de 
pluriformiteit van het maatschappelijk veld 
of de achterbannen gelegd, dan weer op 
de vrijheid van het individuele geweten 
precies in zaken van godsdienst en ethiek. 

Maar waar de motivering ook aanzet, 
voor de ·ln(lchting van het publieke Ieven 
laat zij slechts ruimte voor formele model
len, waarbinnen inhoudelijke discussies 
over normen en waarden steeds beslister 
zullen worden verdrongen door de afwe
ging van percentages en de ontwerpen 
van correcte procedures. Het effect daar
van op termijn, juist ook voor de grondsla
gen van het sociale stelsel, dat toch niet 
kan zonder enige consensus als uitdruk
king van solidariteit, is moeilijk in te schat
ten. M1j lijkt het n1et gunstig. 

Anders gezegd naarmate men de waar
de van het particulier initiatief voor de eco
nomische rationaliteit erkent en het tegelijk 
enigszins inkadert en aan banden legt, zal 
men uit het oogpunt van verantwoorde cul
tuurpolitiek voor de waardenrationaliteit 
dezelfde ruimte moeten scheppen. In de 
onmiskenbare tendens tot veralgemenise
ring van diensten en voorzieningen is dat 
evenwicht zoekgeraakt. 

Toch wordt ook in het huidige overheids
beleid en in de programma's van verschil
lende politieke partijen nog luidruchtig de 
trom van de veralgemenisering geroerd. 
Persoonlijk zie ik er geen andere vrucht 
van, dan dat er in voorzieningen en dien
sten, een enkele gunstige uitzondering 
daargelaten, aile ruimte voor professionali
sering, economische overwegingen en 
technische innovatie is, alsook voor de ont
wikkeling ervan tot (semi)overheidsdien
sten. Maar factoren als nabijheid tot de 

Christen Oemocratische Verkenningen 10/91 

eige 
tenfr 
de rr 
de v 

HE 
daar 
systE 
ZOVE 

te pL 
mijn 
den 
schc 
men 
harti 
niset 
daar 
ve r:: 
nen, 
datr 
tionE 
tege 
ring, 
van 
nen 
de s• 
is niE 
de \J\ 

SChE 

dat, 
en c 
dat L 

kan, 
relig 
van 
voor 
le id 
med 
culat 
als c 
ten t 

Hi 
voor 
gelo 
goec 
gen 
valle 
volg1 
strec 
ke 01 

Chr1st' 



Socraal-economisch 

eigenlijke behoeften en vragen van clien
ten/patienten of tot de ideele motivatie van 
de medewerkers raken met de dag meer in 
de verdrukking. 

Het zou niet van realiteitszin getuigen 
daar tegenover te stellen, dat het verzuilde 
systeem van voorzieningen en diensten 
zoveel beter was, oak niet op de gewraak
te punten. In elk geval is mij in de loop van 
mijn werkzaamheden oak duidelijk gewor
den dat het model van aparte levensbe
schouwelijke secretariaatjes binnen alge
mene organisaties om deze zaken te be
hartigen de facto slechts de veralgeme
niseringstendens begunstigt. Beseffend 
daarmee onrecht te doen aan de intensie
ve pogingen van verschillende betrokke
nen, kan ik niet anders dan concluderen 
dat het model een fopspeen is en niet func
tioneert of kan functioneren als werkzaam 
tegenwicht tegen tendensen tot formalise
ring. bureaucratisering en vertechnisering 
van voorzieningen en diensten, noch bin
nen maatschappelijke sectoren, noch in 
de samenleving als zodanig. Het probleem 
is niet de inzet van betrokkenen, hun goe
de wil, hun deskundigheid of hun ideologi
sche of kerkelijke positie. Het probleem is 
dat, op het snijpunt van organisatorische 
en culturele vragen een model is ontstaan, 
dat uit zijn aard geen/nauwelijks impulsen 
kan geven voor de vitale doorwerking van 
religieuze bronnen, voor de intensivering 
van het levensbeschouwelijke debat en 
voor verheldering van de ethische en idee
le identiteit van instituties. Daardoor is het 
mede gaan fungeren als aanjager van se
cularisatie, ook op die niveaus waarop wij 
als cultuur en samenleving andere krach
ten behoeven. 

Hier ligt een vitaal punt van overweging 
voor de christelijk sociale beweging. Deaf
gelopen eeuw heeft bewezen, dat het 
goed is als de sociale inzet van de gelovi
gen zich niet aileen concretiseert in onop
vallende diaconale dienst, waarin de ge
volgen van sociale misstanden worden be
streden, maar zich ook via maatschappelij
ke organisatie sterk maakt voor wezenlijke 
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veranderingen in maatschappelijke ver: 
houdingen, die het ontstaan ervan helpen 
voorkomen. De afgelopen eeuw heeft ook 
bewezen dat aan dit model van de eigen 
confessionele organisatie ook nadelen kle
ven. De vraag is echter of er een alternatief 
is. Oat sommige ministers daar zonder 
meer vanuit gaan, wil niet zeggen dat zij 
echt begrijpen wat er in onze cultuur aan 
de hand is, ook al hebben zij die in hun 
portefeuille. 

Gezonde socialiteit 
lk ben wat uitgebreider op deze vragen 
rand programma en organisatiemodellen 
ingegaan, omdat zij meer zijn dan techni
sche kwesties. Zij kunnen vrij gemakkelijk 
als zodanig worden afgedaan, zeker als je 
ook zou kunnen filosoferen over de diepten 
van het begrip verantwoordelijkheid. Maar 
zij raken het hart van de socialiteit zelf. 

Er zijn geen redenen om aan te nemen 
dat moderne burgers van nature asocialer 
zouden zijn dan die uit de negentiende of 
de zeventiende eeuw. Er zijn ook geen re
denen om te veronderstellen, dat christe
nen in de twintigste eeuw minder gevoel 
zouden hebben voor de sociale dimensies 
van hun traditie dan vorige generaties; eer
der integendeel. Maar er zijn wei redenen 
om te vermoeden dat de door- en uitwer
king van deze positieve krachten opval
lend beperkt blijft tot de private sfeer en 
zich steeds minder door kan zetten in de 
publieke. De sociale dimensie van mense
lijk bestaan heeft uiteraard zowel met de 
ene, als met de andere sfeer van doen. 
Preciezer: waar in de publieke sfeer de 
contouren van de sociale dimensie van het 
bestaan, door de manier waarop een en 
ander feitelijk is georganiseerd en functio
neert, vooral bepaald wordt door waarden 
als vrijheid en automatische rechtsaan
spraken ('er moet voor worden gezorgd '), 
wordt aan de private sfeer de prikkel en 
ruimte onthouden om die sociale dimensie 
anders in te vullen dan met welwillendheid 
en goede bedoelingen. Of Iaten het zelfs 
radicale idealen zijn, inclusief het retori-
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sche geweld van woorden of acties die zij 
naar zich toetrekken. Hoe men het ook 
wendt of keert: de encycliek en het con
gres van 1891 waarschuwden er tegen, 
om in deze uiteindelijk vrijblijvende steer te 
blijven steken. Zij riepen op tot engage
ment en gaven de doe len en middelen aan 
waardoor dat tot stand kon komen. Daar
voor werd zelfs in beginsel gebroken met 
het alleenrecht van het beproefde model 
van gelovige betrokkenheid op sociale za
ken, het caritatieve of diaconale model. 

De centrale vraag voor het congres van 
1991 lijkt mij te zijn, of mede door het suc
ces van deze omslag niet een publieke 
orde tot stand gekomen is, waardoor dit 
engagement en deze inzet zo niet onmo
gelijk, dan loch overbodig zijn geworden 
Of omgekeerd als men ze van grote waar
de acht en voor een gezonde samenleving 
onmisbaar, wat zal er dan in die orde moe
ten veranderen, opdat zij ook publiek kun
nen functioneren en niet verder afgesloten 
raken als allerindividueelste expressies 
van allerindividueelste emoties. 

In het Iicht van deze vraag kan men de 
wellicht wat al te zwaar aangezette nadruk 
op verantwoordelijkheid ook begrijpen. 
Het ideaal van de mens als subject van het 
eigen bestaan en de geschiedenis, als te
genwicht tegen de constatering van diens 
vervreemding van zijn waardigheid, onder 
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druk van externe autoriteit of mensonwaar
dige levensomstandigheden, heeft een 
proces van sociale veranderingen op 
gang gebracht De christelijk sociale be
weging heeft een eigen, ge·rntegreerde 
plaats in dat proces Het heeft geleid tot 
een sociale orde, die in steeds grotere 
mate zelf begin! te fungeren als externe 
autoriteit en bakermat van mensonwaardi
ge omstandigheden. Dus: als bron van 
vervreemding. De oplossing van het pro
bleem is de bron ervan geworden. 

Verworvenheden hoeven niet in het wil
de weg op het spel gezet te worden. Maar 
nu zij van middelen verhard zijn tot doelen, 
behoeven zij wei een nieuw kader, waar
binnen zij inderdaad als verworvenheid re
lief kunnen krijgen Deze verantwoordelijk
heid voor kansen op menswaardigheid in 
een moderne samenleving en cultuur lijkt 
mij christenen op het lijf geschreven Hun 
traditie biedt hen een overvloed aan bron
nen van inspiratie en bedachtzame orien
taties om met vrucht deze verantwoorde
lijkheid op te nemen. Maar daarmee is al
lerminst gezegd, dat het een simpele on
derneming zal worden. 
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Boekbespreking 

Drs. Th.B.F.M. Brinkel 
Drs. A. Klink 

Naar een dialoog 
tussen de 
wereldgodsdiensten 

De grate vraagstukken in de were/d zijn 
aileen nog op te lassen a/s zij zijn inge
bed in de moraa/. Aileen de re/igie staat 
borg voor het fundament van het brood
nodige ethos. Een bespreking van 'Pro
jekt Weltethos ·. het in 1990 verschenen 
boek van Hans Kung Deze pleit voor 
een dialoog tussen de wereldgodsdien
sten, die een basisconsensus moet op
leveren voor de internationale rechtsor
de. 

De grate godsdiensten hebben een bijzon
dere verantwoordelijkheid voor de wereld
vrede. Het is dringend noodzakelijk dat er 
een ethische consensus komt, als basis 
voor een internationale rechtsorde. Voor 
zo'n internationale morele orde pleit de 
Zwitserse theoloog Hans Kung in zijn Pro
jekt Weltethos'. Een actueel en uitdagend 
boek. Actueel, omdat de ontwikkeling van 
de internationale rechtsorde nieuwe kan
sen krijgt en morele versterking nodig 
heeft. Uitdagend, want religies maken aan
spraak op de waarheid. Hoe kunnen zij 
dan tot een vruchtbare dialoog komen? 

Wordt, zo vraagt Kung zich af, de we
reldgemeenschap aileen maar een belan
gengemeenschap, aileen maar een gigan
tische markt? Of heeft zij niet juist het recht 
en de ethiek nodig als complement en als 
correctief? (pagina 31) Meer dan ooit is de 
wereld een gemeenschap geworden, waar 
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gebeurtenissen van ver weg de situatie 
dicht bij huis kurmen be(nvloeden. Er zijn 
grate vraagstukken van mondiale beteke
nis, zoals de bewapening, het milieu en de 
schaarste aan energiebronnen, technolo
gische vernieuwingen, waar grate door
braken mogelijk zijn, maar ook enorme 
rampen. Oat vraagt een aanpak op we
reldniveau, een 'planetaire verantwoorde
lijkheid', een denken in wereldwijde sa
menhangen (pagina 51). In iedere mense
lijke gemeenschap is een minimale con
sensus nodig, vrij overeengekomen 
banden, die aan de gemeenschap zin en 
richting geven AI is het aileen maar de 
overtuiging dat het gezag van de gemeen
schap wordt aanvaard en haar regels wor
den gehoorzaamd. Oat geldt ook voor de 
rechtsorde. De Republiek van Weimar 
(Duitsland van 1919 tot 1933) ging ten 
grande door het gebrek aan fundamentele 
overeenstemming juist op dit punt. 

Oat geldt nu ook voor de wereldge
meenschap, aldus Kung. De internationale 
rechtsorde heeft een internationale ethiek 
nodig. Verdragen, afspraken en wetten die 
uit hoofde van de internationale rechtsorde 
tot stand komen, hebben niet automatisch 
een moreel fundament. En dat is nodig om 

Drs Th.BFM. Brinkel (1958) en drs A. Klink (1958) ?lin 
be ide stafmedewerker bii het Wetenschappel1ik I nst1tuut 
voor hat CDA 
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over de lange termijn zeker te kunnen zijn 
van de trouw van de betrokken leden. Wat 
is een wereldorde zonder een moreel ver
plichtende basis die geldt voor de hele 
mensheid? Meer vredesmachten, meer Ie
ger en politie, meer bewaking kunnen de 
oplossing niet zijn. Het is volgens Kung de 
opdracht van de wereldgodsdiensten - hij 
noemt onder andere het christendom, het 
jodendom, de islam, het hindoe'i'sme en het 
boeddhisme - in dialoog te komen tot de 
formulering van die wereldethos. 'Ais ze 
het zouden willen, dan kunnen ze het', zo 
de theoloog (pagina 89). 

Overduidelijk is hij over de betekenis van 
de godsdienst. Hij bestrijdt de stelling dat 
de religie zou afsterven. Kung: 'ledere ana
lyse van de ontwikkelingen in de wereld, 
die de religieuze dimensie uitvlakt, schiet 
tekort' (pagina 67) Zie maar wat er in de 
DDR, in Polen, in Tsjechoslowakije, in de 
Sowjet Unie, in Zuid Afrika, in Iran, in de 
Philippijnen gebeurd is.' De godsdienst 
kan in sociaal-psychologisch opzicht bij
dragen aan de bevordering van vrijheid, 
naleving van mensenrechten en democra
tie. Volgens Kung kunnen religies autoritair 
en reactionair zijn, maar ook bevrijdend en 
toekomstgericht. En in dat laatste opzicht 
vervullen zij een onmisbare rol. Met een 
wetenschappelijke benadering of een ra
tionele ethiek kan men natuurlijk best tot de 
aanbeveling van zekere stijlen komen, zo
als ingetogenheid, vredesgezindheid, ver
delende rechtvaardigheid. Maar als men 
d66rvraagt naar de zedelijke motivatie en 
de eigenlijke zin van normering, dan is ge
loof noodzakelijk. Want een ding kan de 
niet-gelovige niet, zegt Kung, en dat is 
aangeven waarom ethische verplichtingen 
onvoorwaardelijk en universeel zijn. Dan is 
een appel op de rede onvoldoende. Kung: 
De oergrond voor de onvoorwaardelijke en 
universele zeggingskracht van normen en 
waarden is gelegen in wat wij God noemen 
(pagina 75-77). 

Het project 'Wereldethos' valt op in een 
tijd, waarin velen vraagtekens zetten bij de 
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publieke betekenis van religie. Een vol
strekt ander geluid dan de boodschap van 
Fukuyama, dat het einde van de geschie
denis is aangebroken met het einde van de 
ideologieen en het zegevieren van het 
marktliberalisme. Bij Kung is geen spoor 
van een einde van de geschiedenis. Meer 
dan ooit daagt de geschiedenis de we
reldburgers en hun godsdiensten uit. Meer 
dan ooit blijkt in het economische, sociale 
en culturele Ieven het faillissement van het 
marktliberalisme. Wetenschap en techno
logie beginnen in het Iicht van de immense 
problemen die zij oproepen hun aureool te 
verliezen. Vraagstukken die naar boven 
komen in de gentechnologie, de kernener
gie, de toepassing van medische technie
ken, de milieulast en de mondiale produk
tieverhoudingen zijn aileen nog op te los
sen als zij ingebed zijn in de moraal. Een 
wereldwijde morele consensus, op basis 
van normen die onvoorwaardelijk gelden 
en universeel zijn. Aileen de religie staat 
borg voor het fundament van het broodno
dige ethos. 

Morele orde en rechtsorde 
Vrede en respect voor de menselijke waar
digheid zijn de twee thema's waar de dia
loog van de wereldgodsdiensten tot resul
taten zou kunnen leiden. Ondanks hun dik
wijls zeer grote verschillen willen de we
reldgodsdiensten volgens Kung duidelijk 
maken dat het hun om de mens te doen is 
menselijke waardigheid, vrijheid, solidari
teit. Aile kennen vijf geboden van mense
lijkheid: niet doden, niet liegen, niet stelen, 
geen ontucht bedrijven, de ouders eren en 
de kinderen liefhebben. Aile baseren daar
op bepaalde deugden, grondhoudingen, 
verantwoordelijk gedrag in specifieke si
tuaties. Aile bieden de mens een zin voor 
het Ieven, een doel, een verklaring voor de 

1 Oat is trouwens een aardrg rndirect commentaar op de 
385 pagrna's drkke nota van minrster Pronk voor Ont
wrkkelingssamenwerking 'Een wereld van verschil, 
Nieuwe kaders voor ontwtkkelmgssamenwerking in de 
;aren negentig'. waarin met geen woord over de relr
greuze dimensre of de rol van de kerken gesproken 
wordt. 
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geschiedenis. Kung is optimistisch Hij be
roept zich daarbij op de ervaringen van de 
Wereldconferentie van de godsdiensten 
voor de vrede in 1970 in Kyoto, Japan. 
Daar merkten de vertegenwoordigers van 
de grate wereldgodsdiensten dat ze be
langrijke overtuigingen gemeenschappe
lijk hadden het besef van fundamentele 
eenheid van de mensenfamilie, van de ge
lijkheid en de waardigheid van aile men
sen; een gevoel van onaantastbaarheid 
van de enkeling en zijn geweten; het geloof 
dat liefde, medelijden, de kracht van de 
gees!, waarachtigheid sterker zijn dan haat 
of eigenbelang; het besef van de opdracht 
om aan de kant van armen en onderdruk
ten te staan tegenover rijken en onder
drukkers; de sterke hoop dat op het laatst 
het goede zal overwinnen (pagina 89). 

En vanuit zijn optimisme komt Kung tot 
de overtuiging dat in de toekomst in aile 
grate godsdiensten een sterk groeiend be
wustzijn kan worden geconstateerd in de 
volgende centrale kwesties: respect voor 
de mensenrechten, emancipatie van de 
vrouw, verwezenlijking van sociale gerech
tigheid, vaststelling van de immoraliteit van 
de oorlog (pagina 117) Kung wijst erop 
dat het christendom ook pas sinds kort en 
met moeite de mensenrechten heeft om
armd. Ten onrechte, schrijft hij, omdat v(lj
heid, gelijkheid, broederschap, rnenselijke 
waardigheid oorspronkelijk christelijke 
waarden ziJn, die zijn herontdekt en geac
tualiseerd. Het zou mogelijk moeten zijn 
dat de wereldgodsdiensten met een be
roep op de gemeenschappelijke mense
lijkheid van aile mensen kunnen komen tot 
een oecumenisch grondcriterium, dat be
rust op de menselijke waardigheid en de 
daarbij passende voorwaarden om voile
dig mens te kunnen zijn. 'In geloof worden 
mensenrechten meer dan een persoonlijke 
zaak of een aangelegenheid van politieke 
opportuniteit, maar waarden die onvoor
waardelijk en universeel gelden' (pagina 
115). 

Bitter noodzakelijk is zo'n dialoog. Er is 
volgens Kung geen vrede tussen de vol-

Chrrsten Democratrsche Verkenningen 10/91 

ken mogelijk zonder vrede tussen de reli
gies. Een goed voorbeeld is het oorspron
kelijke streven naar Europese integratie. 
Mannen als Adenauer, Schuman, Monnet, 

Zander vrede tussen de 
godsdiensten is vrede 
tussen de volken 
uitgesloten 

De Gasperi dachten niet technocratisch
bureaucratisch, maar vanuit een religieus
ethische visie. Zij streefden naar verzoe
ning tussen de Europese volken, met name 
tussen Frankrijk en Duitsland. Het moest 
afgelopen zijn met de vele oorlogen. Ook 
in het Midden Oosten is volgens Kung een 
oplossing aileen mogelijk als er een reli
gieuze en politieke dialoog tot stand komt 
tussen joden en moslims. En dat geldt ook 
voor de mondiale rechtsorde. Zonder on
derling begrip tussen de wereldgodsdien
sten is in laatste instantie politiek begrip 
niet mogelijk. De dialoog tussen de we
reldgodsdiensten kan een moreel funda
ment opleveren voor onvoorwaardelijk en 
universeel respect voor de menselijke 
waardigheid, een 'verplichtend ethos voor 
de gehele mensheid'. 

Onmiskenbaar belang 
Het be lang van het project van Kung IS on
miskenbaar. De discussie over de verster
king van de internationale rechtsorde staat 
weer volop in de aandacht. De Amerikaan
se president Bush heeft dit als doel ge
noemd van het ingrijpen in de Golfoorlog. 
Nieuwe kansen dienen zich aan voor het 
oplossen van regionale vraagstukken. De 
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mogelijkheden voor de Verenigde Naties, 
als kader waarin de internationale rechts
orde zich ontwikkelt, zijn toegenomen. De 
verstikkende greep van het Kremlin op bij
na de helft van de wereld is grotendeels 
weggevallen. Met de nieuwe kansen die 
zich aandienen zijn er ook grote risico's. 
Het gaat er nu om welke krachten er in
springen op de nieuwe uitdagingen. Is het 
de exclusieve groep van rijkste en mach
tigste Ianden, die haar opvattingen aan de 
wereld oplegt? Is het oude geloof dat de 
werking van de vrije markt leidt tot welvaart 
voor iedereen, tot een soort 'united colours 
of Benneton'? Zullen de volken, als gevolg 
van het wegvallen van oude schijnzeker
heden, terugvallen op nationalistische op
vattingen? 

Het zou de inzet van het CDA moeten 
zijn om van de mogelijkheden gebruik te 
maken en zich in te zetten voor een wereld 
die meer doortrokken is van gerechtigheid. 
Een we reid waarin mensen in staat worden 
gesteld zich als verantwoordelijke perso
nen te ontplooien. In dat Iicht moet een dia
loog van de wereldgodsdiensten positiel 
worden beoordeeld. Het project van Kung 
verdient kans van slagen. Blijkens het Pro
gram van Uitgangspunten streeft het CDA 
er naar een internationale rechtsorde tot 
stand te brengen in het kader van de Ver
enigde Naties. De VN leidt aan een groot 
aantal tekortkomingen die een ellectiever 
optreden in de weg staan. Gebrek aan ver
trouwen in het gezag van de Verenigde 
Naties is daarvan wei een van de grootste. 
Veranderingen in de structuur van de Ver
enigde Naties, zo die al haalbaar zijn, vul
len dat tekort niet aan. De wereldgods
diensten zouden in principe in staat kun
nen zijn een bijdrage te leveren, die door 
andere instanties niet tot stand te brengen 
is. Een moreel fundament onder de inter
nationale rechtsorde zou het gezag van de 
Verenigde Naties aanzienlijk kunnen ver
sterken. Onder de krachten die op de nieu
we situatie in de wereld zullen inspringen, 
is dan 66k de ·rnzet voor gerechtigheid en 
vrede aanwezig 
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Kung creeert een geestelijke wereld
macht achter de internationale rechtsorde, 
die zich richt op ver·zoening en bescher
m'rng van de menselijke waardigheid. Hrj 
neemt alstand van cynische Realpolitiker, 
die aan machtsverhoudingen in de interna
tionale politiek het laatste woord geven. 
Voor de zogenaamde realisten gaat het in 
de internationale verhoudingen eigenlijk 
aileen maar om de nationale belangen van 
staten. Wereldwijde bescherming van de 
menselijke waardigheid, het respect voor 
de mensenrechten, gebeurt in die visie 
dan ook aileen voor zover het in de kraam 
van de nationale belangen te pas komt. 
Ontdaan van morele connotaties kan dat 
respect dan ook hooguit een toevalligheid 
zijn. Wat christen-democraten sterk moet 
aanspreken, is dat Kung schrijft dat het ai
leen het geloof is, dat de universele en on
voorwaardelijke geldigheid van de mense
lijke waardigheid kan onderbouwen. Chris
ten-democraten delen in dat gelool. Het 
straatkind in Mexico-stad, de zwarte in 
Transkei, de burger van Litouwen hebben 
dezellde waardigheid. Niet omdat hun die 
door hun regeringen verleend zou worden, 
maar omdat God met iedere mens een roe
ping en een bestemming heeft. Oat kan in 
de wereldgemeenschap niet vaak genoeg 
naar voren worden gebracht. 

Kung wil de dialoog tussen de wereld
godsdiensten Iaten beginnen vanuit het 
onderstrepen van de menselijke waardig
heid. Hij hoopt dat van daaruit een wereld
ethos ontwikkeld kan worden. Nu bestaan 
er al morele richtlijnen dre de menselijke 
waardigheid beogen te onderstrepen. Het 
bekendste en belangrijkste voorbeeld 
daarvan is de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. De Verklaring is niet 
volkenrechtelijk bindend, maar heelt voor
al een morele lunctie. In dat opzicht is zij 
een unieke verworvenheid van de naoor
logse wereldgemeenschap. Waar zeker 
nog over gesproken zal moeten worden is 
de relatie tussen de Universele Verklaring 
en de door Kung beoogde uitkomst van 
het gesprek tussen de wereldgodsdien-
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sten. Die uitkomst zal immers nooit mogen 
aldingen op de inhoud van de Universele 
Verk!aring. Die laatste zou daarmee onder
graven worden in haar morele lunctie. Het 
is maar de vraag in hoeverre bepaalde we
reldgodsdiensten een aantal bepalingen 
van de Universele Verklaringen voor hun 
rekening zouden willen nemen Zal een 
consensus tussen de wereldgodsdiensten 
mogelijk zijn over zaken die iets concreter 
worden dan aileen het sanctioneren van de 
menselijke waardigheid? Op die vraag 
wordt hieronder ingegaan 

Haalbaarheid 
Veel aandacht besteedt Kung aan de haal
baarheid van een dialoog tussen de we
reldgodsdiensten. Hij verwerpt iedere ge
dachte aan onverschilligheid ten opzichte 
van de eigen geloolswaarheden. Ook wijst 
hij intolerantie ten opzichte van andere 
godsd1ensten al. 'Also! Gods Geest niet 
ook in andere religies zou werken' (pagina 
1 05) Hij pleit juist voor het vasthouden aan 
de eigen geloolsovertuiging en het met 
moed aangaan van de dialoog. Maar om 
verder te komen zijn er criteria nodig om 
vast te stellen wat goed of slecht is in een 
godsdienst. Kung gaat op zoek naar oecu
menische waarheidscriteria. 

Hij lormuleert er drie toetsing van de 
godsdiensten aan hun eigen heilige boe
ken en heilige gestalten; toetsing van an
dere godsdiensten aan de eigen religieuze 
maatstaven; toetsing aan de hand van al
gemene criteria van het goede en het ware. 
Het laatste criterium is de belangrijkste en 
meteen de meest gevoelige. Kung De reli
gie blijkt altijd daar het meest overtuigend, 
waar zij juist voor de horizon van het Abso
lute het waarachtig menselijke tot gelding 
weet te brengen (pagina 114) Daar vindt 
hij het criterium. Een godsdienst is positiel, 
waar zij b1jdraagt aan de identiteit, de zin 
en de waardigheid van het Ieven. Een 
godsdienst is onwaar en slecht, waar zij on
menselijkheid verbreidt (pagina 120). 

Het probleem dreigt dat daarmee een 
bovenreligieus beoordelingscriterium wordt 
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gegeven. Kung ziet het waarachtig mense
lijke in een dialectische verhouding staan 
tot de godsdienst. Een waarachtige huma
niteit is voorwaarde voor ware godsdienst. 
Godsdienst is 'Optimalvoraussetzung · voor 
de realisering van waarachtige humaniteit. 
Waar men de humaniteit als onvoorwaar
delijke en universele verplichting wil con
cretiseren is de godsdienst onmisbaar. En 
er tekent zich een consensus al, waarin 
iedere godsdienst erkent dat het waarach
tig menselijke in het Absolute verworteld 
moet zijn (pagina 121 ). 

Bang voor het verlies aan eigenheid van 
de verschillende godsdiensten is Kung 
niet. Vanuit het perspectiel van het chris
tendom redeneert hij: De beste onderhan
delingspositie is optimale trouw aan het 
eigen geloof en maximale openheid voor 
de anderen. We moeten vanuit christelijk 
engagement bereid zijn te leren van ande
re religies. Oat schaadt het oude gelool 
niet, maar kan het wei verrijken. Oat is in 
het verleden ook gebeurd. l<ung wijst op 
het neoplatonisme van de kerkvaders Cle
mens en Origenes, op de hervorming van 
het christendom door August1nus en Tho
mas, op de Relormatie. Zoiets kan nu weer 
gebeuren- zou nu weer moeten gebeuren, 
wil het christendom niet aan geloolwaar
digheid inboeten- in de nakoloniale, poly
centrische wereld en in de dialoog met de 
andere wereldgodsdiensten (pagina 135). 

Vraagtekens 
Kungs stellingen prikkelen vanwege het 
religieuze zellbewustzijn dat eruit spreekt. 
Toch blijven er vraagtekens. Emile Durk
heim heel! in ziJn studie 'Les formes e!e
mentaires de Ia vie religieuse' Iaten zien 
dat de godsdienst kan gelden als het ge
binte van de samenleving. Religieuze sym
bolen zijn uitdrukking van de sociale orde 
en geven de samenleving tegelijkertijd een 
onontbeerlijk religieus-ethisch draagvlak. 
De samenleving kan niet zonder moraal. 
En de moraal kan niet zonder een omvat
tend 'zingevingssysteem', aldus Durkheim. 
Niet zelden is er vervolgens geredeneerd 
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dat onbelangrijk is of die zingeving waar is 
of niet waar. Het zou er niet toe doen of een 
godsdienst werkelijk iets van God doet op
lichten. Schijn of werkelijkheid, als de men
sen dat maar geloven en in elk geval ac
cepteren dat bepaalde normen onvoor
waardelijk zijn. De religie behoedt de sa
menleving immers voor desintegratie; lang 
leve de religie. Aldus de redenering. Een 
dergelijke waardering op afstand van de 
godsdienst kom je tegenwoordig ook in het 
CDA tegen. 

Maar zo werkt het natuurlijk niet. Mensen 
zijn niet zo dom dat zij een religie zouden 
aanhangen die niet van binnenuit overtui
gend is. Zij doorzien het als tactiek, wan
neer op die manier de loftrompet gestoken 
wordt. Evenmin zullen er velen zijn die zich 
ineens door de religie aangesproken zu!
len voelen, omdat er gunstige mondiale ef
fecten van zouden uitgaan. Waardering is 
te verwachten, maar tot religieuze overtui
gingen zal het niet leiden. En die waren nu 
net nodig. Het is nuttig deze kanttekening 
te plaatsen, hoewel Kung zelf deze rede
nering bepaald niet volgt. Religie brengt 
bevrijding volgens Kung, geeft het Ieven 
zin en orientatie, biedt een heilsweg aan en 
geeft antwoord op vragen van Ieven en 

De scheppende 
werkelijkheid van de religie 
biedt mogelijkheden en 
gevaren 

dood. Om die reden voelen mensen zich 
geraakt door de boodschap en maken zij 
zich haar eigen. 
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Religie is geen afgeleide van normen, 
het is eerder omgekeerd. Religie is een 
motiverende kracht die inwerkt op de sa
menleving. In die zin is zij sociaal relevant 
en vertegenwoordigt zij een reele macht. 
De scheppende werkelijkheid van het ge
loof biedt, juist vanwege haar verbindende 
kracht, mogelijkheden en gevaren. Moge
lijkheden, in de zin van een rechtvaardige 
samenleving, waarin de waardigheid van 
de mens centraal staat en ook religieus ge
waarborgd wordt. Maar ook gevaren, in de 
zin van religieus fanatisme dat die waar
digheid bedreigt en onrecht heiligt. On
menselijkheid op basis van de leuze 'Deus 
vo/ti'Tenslotte is er het risico dat de gods
diensten vanuit de eigen waarden hun vi
sie op humaniteit compleet anders uitleg
gen en om die reden figuurlijk en letterlijk 
op elkaar botsen. Ook het begrip van de 
menselijke waardigheid is niet godsdien
stig neutraal. 

Kung leg! humaniteit uit als de bevorde
ring van mensenrechten, sociale gerech
tigheid, respect voor anders-gelovigen, 
emancipatie van de vrouw, vrede, rent
meesterschap over het milieu. Probeer als 
wereldgodsdiensten over deze zaken 
maar eens op een lijn te komen. Oat zal 
niet gemakkelijk zijn. Denk maar aan voor
beelden van dicht bij huis: Calvijn en in zijn 
voetspoor zeer orthodoxe calvinisten heb
ben weinig op met andere godsdiensten. 
De overheid zou de ware cultus Dei moe
ten beschermen en de daarvan afwijkende 
vormen moeten bestrijden. In Rome is het 
respect voor afwijkende interpretaties van 
de rooms-katholieke geloofsleer ook niet 
altijd voorbeeldig, om het maar eens voor
zichtig te zeggen. En de theocratische am
bities van fundamentalistische islamieten 
kunnen niet als een randverschijnsel wor
den afgedaan. Het onderscheid van kerk 
en staat, de islam van origine vreemd, 
geld! loch als voorwaarde voor het realise
ren van de mensenrechten. Deze voor
beelden mogen Iaten zien dat 'humaniteit' 
geen probleemloos concept is. Binnen 
elke religie, die op zich weer tal van ver-
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takkingen kent, krijgt het begrip een ande
re inhoud. Oat maakt het moeilijk de huma
niteit als maatstaf voor de godsdiensten te 
hanteren. 

Spiegel voorhouden 
De methode van de immanente kritiek, de 
eerste twee door Kung genoemde criteria 
om vast te stellen wat waar en goed is in 
een religie, lijkt wat dat betreft vruchtbaar
der. Volgens deze werkwijze zouden gelo
vigen vanuit de basiswaarden van hun 
eigen godsdienst hun gedrag en opvattin
gen kritisch onder de loep moeten nemen. 
De dialoog tussen de wereldgodsdiensten 
voegt daar kritiek van buitenaf aan toe. De 
deelnemers aan de dialoog kruipen in de 
huid van de ander en doordenken diens 
religieuze vooronderstellingen Zo houden 
zij met loyaliteit en respect elkaar kritisch 
de spiegel voor op het moment dat het ge
drag van de gelovigen dreigt te ontsporen. 
Maatstaf is dan het geloof waar de laatste 
zichzelf op zeggen te beroepen. In de 
christelijke traditie heeft deze methode ook 
veel opgeleverd. Niet dat romantische 
voorstellingen daarbij op hun plaats zijn. 
Erg hoogstaand ging het er in de christelij
ke traditie ook niet altijd toe. Maar er is wei 
degelijk resultaat geboekt 

Maarten Luther wees bijvoorbeeld met 
dwang opgelegde godsdienstige overtui
gingen mede af met een beroep op de 
eigen aard van het geloof vanuit een 
nieuwtestamentisch perspectief. De gevol
gen van deze intern christelijke kritiek zijn 
verstrekkend geweest Ook in politiek op
zicht En Kung wijst zelf op het Tweede Va
ticaanse Concilie. Daar riep de kerk vanuit 
de eigen geloofstraditie op tot respect voor 
anders-gelovigen, tot erkenning van de 
autonomie van niet-kerkelijke levensdo
meinen en van de eigen verantwoordelijk
heid van de 'leek' in deze. Zelfkritiek over
tuigl waar zij weet terug te grijpen op fun
damentele noties van de geloofsgemeen
schap. En Kung kan zich voor zijn project 
gesteund weten: Hij verwacht dat juist rond 
die fundamentele noties van de wereld-

Chnsten Democratrsche Verkenningen 10/91 

godsdiensten een grote mate van overlap
pende consensus te vinden is. En dat 
open! perspectieven voor een dialoog Ius
sen 'ware religies' die bijdraagt aan de hu
maniteit 'Ware religies', want het gaat om 
heil in aile godsdiensten. 

Hier komt de veronderstelling om de 
hoek kijken dat geen enkele religie ervan 
uit mag gaan dat zij de waarheid in pacht 
heeft (pagina 162 en verder). Kent de 
waarheid dan meer gezichten? Kung gaat 
niet om die vraag heen. Zijn stelling luidt: 
Optimale trouw aan de eigen religie en 
maximale openheid. Oat is zeer subtiel ge
formuleerd. Hij schrijft niet 'maximale trouw 
aan de eigen godsdienst' Kung is wars 
van gelovigen die de waarheid voor zich
zelf opeisen Desalniettemin is zijn uit
gangspunt als christen dat Christus de 
weg, de waarheid en het Ieven is. En Ius
sen de regels door wekt hij de indruk dat 
hij die weg een exclusieve vindt (pagina 
125 en verder) 

Wat blijft er dan nog over voor de dia
loog? Kung: Die dialoog kan stoelen op de 
overlappende waarheden, die de overige 
wereldgodsdiensten met het christendom 
delen. Waar van overlapping sprake is, zijn 
die waarheden ook voor christenen waar 
en kunnen zij zelfs aanvullend, corrigerend 
en verrijkend werken (pagina 129). Dan 
gaat het om tolerantie, respect voor men
selijke waardigheid, sociale gerechtigheid. 
Over die zaken is misschien consensus te 
bereiken tussen de wereldgodsdiensten 
Daar kunnen wellicht algemene ethische 
criteria uit afgeleid worden die algemeen 
verplichtend zijn. Maar daarin vinden de 
religies zeker niet hun essentiele uitdruk
king. Want voor christenen zijn er ook nog 
andere criteria die beslissen over het waar
heidsgehalte van de godsdiensten Die lig
gen in de persoon van Jezus Christus (zo
als Kung ook zelf, zij het wat voorzichtig, 
stelt op pagina 127). 

Daarom moet een dialoog over morele 
waarden niet worden vereenzelvigd met 
de religieuze waarheidsvraag. Kung ont
snapt daar niet geheel aan. De dialoog tus-
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sen de wereldgodsdiensten is in wezen 
een moreel-politiek debat. Een gesprek 
over publieke aangelegenheden met een 
mondiale inslag, waarin de religieuze di
mensie van centraal belang is. Maar het 
geloof zelf is meer dan politiek, meer dan 
moraal. De waarheidsvraag kent dan ook 
dimensies die zich aan deze dialoog ont
trekken. De zin van het Ieven, de verhou
ding van de mens tot God, problemen van 
schuld en verzoening, de oorsprong van 
leed en zonde, de bestemming van de 
mens, daarover hebben de wereldgods
diensten uiteenlopende opvattingen. Wij 
geloven dat het Evangelie van Jezus Chris
Ius daarop het exclusief ware antwoord 
gee ft. 

Besluit 
Oat neemt niet weg dat het project van het 
op gang brengen van een dialoog tussen 
de wereldgodsdiensten van groot belang 
is. Het verdient waardering en steun van 
de christen-democratie. Wil de internatio
nale rechtsorde tot ontwikkeling komen, 
waarin respect voor de menselijke waar
digheid centraal staat, dan is de onder
steuning door de wereldgodsdiensten van 
uitermate groot belang. Mensenrechten 
zijn immers niet een zaak van opportuniteit, 
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toevallige machtsverhoudingen, de goed
gunstigheid van regimes, maar zijn on
voorwaardelijke en universele normen. 

Het project van Kung verdient kans van 
slagen. Het heeft ook kans van slagen, 
wanneer de dialoog niet vastloopt in een 
discussie over de waarheidsvraag, maar 
zich richt op publieke aangelegenheden 
van mondiaal belang. Dan nog zal de dis
cussie moeizaam ziJn. Want ook de dis
cussie over de rechtsorde is niet religie
neutraal. De affaire Rushdie is een drama
tische manifestatie van een veel dieperlig
gend probleem. Er zou heel wat gewonnen 
zijn als de wereldgodsdiensten daarover in 
dialoog kwamen. 
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Peri scoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Een wereldwijd programma voor 
de christen-democratie 

In de twee vorige periscopen is ingegaan 
op de mogelijkheden, de motieven en de 
strategie voor een nieuwe aanpak van de 
promotie en presentatie van de christen
democratie wereldwijd.' De democrati
sche wereldrevolutie schept grote kansen 
voor politieke stromingen, die principieel 
verankerd zijn. Terzelfder tijd is met het 
wegvallen van de communistische drei
ging de aantrekkelijkheid van het christen
democratisch alternatief ook wat verbleekt. 
Aileen door een nieuwe relevantie uit te 
stralen in de afzonderlijke situaties, waar 
cfrristen-democraten voor worden gesteld, 
kan de christen-democratie haar belangrij
ke missie vervullen voor de opbouw van 
een humane wereldsamenleving. 

In deze periscoop wordt gepoogd ele
menten aan te dragen voor de formulering 
van het nieuwe Handvest van de lnterna
tionale Christen-Democratie, zoals die 
voorzien is op een speciaal daartoe bij
eengeroepen conferentie in het voorjaar 
van 1992. 

1989 
Ook voor de christen-democratie is het jaar 
1989 van centrale betekenis, als marke
ringspunt voor de zich doorzettende de
mocratische wereldrevolutie in Oost en 
Zuid, maar ook als de merksteen voor de 
afsluiting van wat we het naoorlogse tijd
perk zouden kunnen noemen. 
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Daarmee kunnen we constateren, dat 
twee belangrijke perioden in de christen
democratie zijn afgesloten. Vanaf het eind 
van de vorige eeuw tot aan de Tweede We
reldoorlog is in West en Midden Europa de 
christen-democratie een van de belangrij
kere en in sommige Ianden de belangrijk
ste politieke actor geweest in het proces 
van democratisering, armoedebestrijding 
en modern·lsering. 

Na de Tweede Wereldoorlog heeft de 
christen-democratie die erfenis proberen 
over te brengen voora! op het Latijnsame
rikaanse continent, toen daar dezelfde 
agenda aan de orde was. In Europa be
leefden de christen-democraten hun 'finest 
hour' in hun verantwoordelijke rol bij het 
economische en maatschappelijke herstel, 
en vooral als de bouwmeesters van de 
Europese eenheid en als de ruggegraat 
van de defensie tegen Sowjet-hegemonie 
en totalitarisme. 2 

De wederopbouw is meer dan voltooid; 
de buitenarchitectuur van het Europese 
huis is vrijwel klaar; de Jalta-orde is aan 
duigen; de hegemoniale dreiging is omge-

1 J.J AM. van Genn1p. 'De democratrsche wereldrevolu
tie en de chllsten-democratie, Chnsten Oemocrat1sche 
Verkenningen 8/91, 322-330 en 'In het hart van het be
laid'. Chnsten Oemocratlsche Verkenningen 9/91. 365-
373. 

2 K J. Hahn. H.A Lucher, Christl1che Oemokraten bauen 
Europa. Bonn 1987. 
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slagen in een bedelpartij om economische 
en humanitaire hulp. 

Het is gevaarlijk om de afsluiting van een 
periode te fixeren op een jaartal. En het is 
riskant, zo'n jaartal als een absolute water
scheiding te beschouwen. De rentree van 
de socialisten in de Nederlandse regering 
mag dan in de dagen van de val van de 
Berlijnse Muur hebben plaatsgevonden, 
dat is nog geen reden om dat gebeuren 
ook, zoals de een of de andere dat graag 
ziet, tot 'een wereld van verschil' te reke
nen. Maar als vertaling van het algemeen 
gevoel en de objectieve constatering van 
omwenteling, in Europa, in de wereldver
houdingen ook, is het jaartal het duidelijk
ste symbool. 

Voor de christen-democratie treed! 
daarom in vele Europese Ianden de derde 
fase in, waarin het opnieuw aankomt om de 
relevantie van haar uitgangspunten te be
wijzen voor de grote nieuwe maatschap
pelijke uitdagingen. Maar terzelfder tijd 
- we spraken eerder over 'ung/eichzeitige 
Gleichzeitigkeit"- staat de christen-demo
cratie in andere continenten nog steeds 
voor dezelfde opgaven, als waarin zij hier 
in haar eerste fase stond. En in Midden en 
Oost Europa staat zij voor opgaven, die 
eerder op de tweede fase hier lijken. 

1989 als keerpunt dat de beginselen van 
de maatschappelijke orde in Europa aan 
het wankelen brengt. 1989 markeert waar
schijnlijk de ommekeer van de naoorlogse 
wereldorde. 1989 is een keerpunt, niet ai
leen vanwege veranderde machtsverhou
dingen in de wereld en een andere politie
ke orde. Het jaar wordt daarom ook als zo 
cruciaal gezien - een apart hoofdstuk on
der dat uitzonderlijk soort titel in de laatste 
encycliek van Paus Johannes Paulus II -
omdat het ook om morele, culturele, psy
chologische, en filosofische veranderin
gen gaat, terzijde nog van de technologi
sche, de mediale en de economische. 
1989 is een keerpunt met ontwikkelingen 
ten goede, kansen, maar ook duidelijke 
verslechteringen en bedre·lgingen. 
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Nieuwe kansen 
De omvang, en de diepgang van de over
gang van het naoorlogse naar het wereld
wijde tijdperk dringen slechts langzaam 
door. 

Daar is op de allereerste plaats uiteraard 
de democratische beweging die zich we
reldwijd aan het doorzetten is. In de vorige 
periscopen is hierop uitvoerig ingegaan. 
De christen-dernocratie heeft ten aanzien 
van de nieuwe democratische ruimte een 
boodschap en een opdracht. Het blijft keer 
op keer noodzakelijk om onszelf en ande
ren eraan te herinneren, wat verval van dic
taturen en totalita.lre systemen voor goed 
is. Wat het betekent heeft in het Ieven van 
individuen en gemeenschappen. Wat het 
nog betekent op die talrijke plaatsen, waar 
de democratische revolutie zich nog niet 
heeft doorgezet. Zegening en uitdaging is 
zij, een kans nooit een verworvenheid. 

Daar is vervolgens het einde van de bi
polariteit in de wereldverhoudingen. Het is 
die bi-polariteit, die handelen en denken 
van de volkeren in Oost en West ruim veer
tig jaar lang bepaald heeft, en die, zoals 
we weten waarschijnlijk de belangrijkste 
factor voor de coalitiekeuzen in ons eigen 
land in de afgelopen vijftien jaar is ge
weest. De vredesbeweging was het kader 
van expressie van verzet en idealisme voor 
een hele generatie. Er waren risico's van 
het nucleaire inferno, het wegzuigen van 
soms letterlijk levensnoodzakelijke midde
len voor de bewapeningsspiraal. Het is niet 
allemaal weg, maar het is wei allemaal an
ders, minder, niet meer het bijna allesbe
palende gegeven voor politiek en samen
leving. Maar ook hier is geen sprake van 
verworvenheid, hoogstens een kans. Als 
de nieuwe veiligheidsleegte niet wordt op
gevuld door een nieuwe rechtvaardig
heidsorde, komt de optelsom van de loka
le conflicten snel in de buurt van de effec
ten van de grote oorlogen. En als die leeg
te gevuld gaat worden door slechts een 

3 J.JAM van Gennip, 'De democratrsche wereldrevolu
tie en de chnsten-democratre', Christen Democratische 
Verkenningen 8/91. 322-330. 

Christen Democratrsche Verkenningen 10/91 

Pen 

sur 
laa 

tig 
op 
no I 
afs 
scr 
br<: 
wo 
me 
ker 
enE 
wij~ 

toe 
scr 
le c 
nie 
fee 
pia 
zor 
lijk, 
WOI 

spE 
nin, 
ze~ 

ver 
wa; 
de 
ger 
wei 
bij I 

leg· 
me1 
ma, 
ord 

[\ 

ke, 
ke 
afsl 
be~ 

mis 
binr 
Ge( 
get 
crin 
zijn 
cor 
der 

Chm 



Perrscoop 

supermacht, zal dat niet duurzaam zijn, 
laat staan op termijn gerechtvaardigd. 

Ten derde is er de zich in de jaren tach
tig aftekenende of doorzettende doorbraak 
op een groot aantal gebieden van de tech
nologie, inclusief de bio-technologie. Het 
afscheid van het tijdperk van de fabrieks
schoorstenen heeft veel goeds meege
bracht: de produktie van de goederen 
wordt steeds minder een zaak van fysieke 
menselijke inspanning, en meer een van 
kennis en verantwoordelijkheid. Ook neemt 
energie-investering erin verhoudingsge
wijs snel af, en de duurzaamheid neemt 
toe. Nieuwe technologie schept economi
sche groei en vooral ook door de mondia
le communicatie een wereldbewustzijn; de 
nieuwe produktiemethoden kunnen de ef
fecten van de dehumanisering in werk
plaats en urbanisatie verminderen. Ge
zondheid, plantaardig, dierlijk en mense
lijk, kan door de bio-technologie drastisch 
worden verbeterd. Er kunnen nieuwe per
spectieven voor de wereldvoedselvoorzie
ning op termijn geopend worden. Oat zijn 
zegeningen en kansen, maar geen verwor
venheden. En zeker geen automatismen, 
waarbij alles wat kan, ook mag en moet. Nu 
de voortbrenging van produkten zoveel 
gemakkelijker is geworden, gaat het erom 
welke rationele beperkingen de mens zich 
bij die voortbrenging en verwerving wil op
leggen. Bepalend is de wijze, waarop de 
mens zijn nieuwe macht wil normeren, zijn 
macht over de schepping, de scheppings
ordening en zijn macht over de geest. 

Maar er is niet aileen sprake van politie
ke, militaire, materiele en wetenschappelij
ke ontwikkelingen kenmerkend voor het 
afsluiten van het naoorlogse tijdperk is het 
besef van de interdependentie. Zoiets is 
misschien minder direct aan een jaartal te 
binden maar daarmee niet minder reeel. 
Geen van de grote vraagstukken op het 
gebied van veiligheid, rechtshandhaving, 
criminaliteitsbestrijding, milieu, economie 
zijn nog op te lossen op nationaal, of zelfs 
continentaal niveau. Er is du1delijk een we
derzijdse afhankelijkheid. De milieuproble-
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matiek heeft geleerd, dat tegenover de 
machteloosheid van sommige volkeren op 
militair of economisch terrein hun onmis
baarheid en daarmee hun machtspositie 
staat op bijvoorbeeld het milieuterrein. 
Markeringspunt is wellicht de tamelijk re
cente omslag in de positie van en de waar
dering voor de Verenigde Naties. 

Het in elkaar storten van de Muur van Ber
lijn was hoorbaar en tastbaar; het bloot ko
men te liggen van de interdependentie is 
datal minder, maar dat is daarom nog niet 
minder reeel. Oat geldt zeker ook voor de 
bewustwordingsprocessen van mondiali
teit, personalisme en emancipatie die in 
deze jaren duidelijk worden, maar nog niet 
scherp benoembaar zijn. Maar er is zeker 
ook een wereldwijde psychologische revo
lutie, die zich in ieder geval uit op drie ter
reinen: 
- het centraal stellen van de menselijke 

persoon en derhalve van de mensen
rechtenproblematiek. Oat leidt in onze 
dagen tot een begin van acceptatie van 
beperking van de nationale soevereini
teit en een interventie in naam van de 
volkerengemeenschap tot bescherming 
en herstel; 

- het wereldwijd zich verbreidend bewust
zijn, dat de mens, de persoon zelf de be
palende actor is ter zake van zijn lot, zijn 
omstandigheden; subject is ten aanzien 
van maatschappelijke en politieke ont
wikkelingen. Oat is een wereldwijde af
wijzing van 'boven' gewilde standen, 
kasten, een bepaalde politieke en maat
schappelijke orde, nationaal en intema
tionaal, omgaan met schepping en na
tuur niet te vergeten; 

- het onomkeerbare emancipatieproces, 
van gelijkberechtiging en gelijke kan
sentoedeling primair van man en vrouw; 
op basis van het concept van de gelijk
waardigheid van aile mensen. Niet ai
leen van man en vrouw, ook van rassen, 
geloofsaanhangers. In 1989 gebeurde 
er niet aileen iets in Berlijn en Praag, 
maar ook in Santiago en vooral Pretoria! 
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Als we dit alles, en er is nog veel meer, bij 
elkaar zien, kunnen we voorstellen dat 
sommigen spreken over een achtste 
scheppingsdag: er voltrekt zich iets aan de 
wereld, dat voor mensen, die streven naar 
vrede, dagelijks brood en gelijkwaardig
heid, ongedacht nieuwe kansen schept. 

Bedreigingen 
Aileen maar kansen? Het afsluiten van de 
naoorlogse periode heeft nieuwe vormen 
van onderdrukking, parasitisme en onver
antwoordelijkheid zichtbaar gemaakt. 

Op de eerste plaats de groeiende kloof 
in inkomen maar ook welzijn tussen de tra
ditioneel rijken en de armen van deze we
reid. Ondanks de nieuwe sociale en eco
nomische mobiliteit van een aantal naties 
(bijvoorbeeld Zuid-Oost Azie) is er in nu
meneke termen een gigantische toename 
van het aantal armen op deze wereld en 
die armoede wordt voor velen daarbinnen 
dieper, tot rond en onder het pure fysieke 
overlevingsniveau. 

De demografische ontwikkeling is de 
volgende factor, hangt nauw met het vori
ge samen. Niemand heeft nog een ant
woord op de consequenties van de mon
diale bevolkingsgroei, in Iaten we zeggen 
vijftig jaar. Sommigen ontkennen het be
staan van dit vermorzelend perspectief, 
maar wie zich in de internationale christen
democratie daarbij gesterkt denkt te weten 
door bepaalde kerkelijke opvattingen ver
gist zich: ook in Sol/icitudo rei socialis 
wordt op de ernst van dit vraagstuk gewe
zen. Anderen zien deze ontwikkeling in iso
lement en vragen een geconcentreerde 
aanpak, los van de context van armoede, 
honger, onwetendheid, met voorbijgaan 
aan de lessen van de eigen sociaal-eco
nomische geschiedenis. Wie over demo
grafische bedreigingen spreekt, kan bo
vendien niet heen om de nog onoverzien
bare consequenties van de bevolkingsin
krimping in een aantal ge·industrialiseerde 
Ianden. 

Daar is op de derde plaats de dre·lging 
van uitputting, overbelasting en vernieti-
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ging van schepping, natuur en natuurlijke 
hulpbronnen. Het is een onomkeerbaar 
proces, waardoor deze generatie, in een 
gebrek aan toekomstgerichtheid en een 
overmaat aan hebzucht, de levenskansen 
van aile volgende beperkt en opeet. 

Wie spreekt over schepping, kan niet om 
de scheppingsorde heen en de nieuwe 
ethische problematiek, die alles te maken 
heeft met de nieuwe technologische mo
gelijkheden van de mens. Die stellen de 
vragen van het beginnende en eindigende 
Ieven op een heel nieuwe manier aan de 
orde. Maar scheppen ook nieuwe rnoge
lijkheden van discriminatie ('Mag ik uw ge
nenplaatje zien') en van commercialisering 
van de menselijke soort. 

In deze rij hoort zeker ook thuis de mon
dialisering van de criminaliteit, maar ook 
de al vermelde waarschijnlijkheid van de 
toenarne in aantal en destructie van lokale 
en regionale, van etnische en religieuze 
conflicten. Het einde van het naoorlogse 
tijdperk kent niet aileen de steden van 
vreugde van hierboven, maar ook Medel
lin, Koeweit City en Osiek. 

Maar misschien is de grootste bedrei
ging, en dus uitdaging met name voor de 
christen-democratie, gelegen in de nieuwe 
mondiale massa-cultuur, en de gevolgen 
daarvan, de reacties daarop. Comrnercia
lisering en consumentisme verdragen zich 
al niet met de milieuproblematiek en de 
overlevingskansen van degene, die er part 
noch deel aan hebben. Maar het openbre
ken van de traditionele verbanden brengt 
de problemen van vervreemding, non-par
ticipatie, ook in het democratisch proces, 
van nieuwe vorrnen van onderdrukking be
paalde culturen en waardeopvattingen en 
van mondiale be·invloedingsmonopolies 
met zich. Denk aan de reactie van volledi
ge afwijzing en afsluiting in de vorm van 
bijvoorbeeld het islamitische fundamenta
lisme. 

Opsomming van alles wat er mis kan 
gaan, is ·In sommige kringen van de chris
ten-democratie, niet onbekend. Naast de 
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vruchten van de ontwikkeling en de gigan
tische kansen, mogen we voor een realis
tisch programma van uitgangspunten voor 
de internationale christen-democratie juist 
niet de ogen s:uiten voor bedreigingen, die 
regelrecht te maken hebben met onze op
vattingen over mens zijn en de zin van de 
schepping. 

Een nieuw Handvest 
Het bestaande politieke mantfest van de 
christen-democratie is van midden jaren 
zeventig. Het is een kort, personalistisch 
getint en abstract Handvest, met een dui
delijke oproep tot participatie en het ne
men van verantwoordelijkheid. Het mani
fest maakt geen expliciet onderscheid Ius
sen de verschillende situaties, waarin 
christen-democraten politiek bedrijven. De 
kracht is, dat het ons mensbeeld en onze 
democratische uitgangspunten scherp en 
wervend formuleert 

De afsluiting van het naoorlogse tijdperk 
en de revolutionaire gebeurtenissen van 
deze jaren vragen een nieuw appel. Oat is 
het eerste gegeven. Een appel aan de ge
neratie die verantwoordelijkheid moet dra
gen, een presentatie van waar de christen
democratie de komende lien, twintig jaar 
voor staat, moet uitgaan van die water
scheiding van 1989. En daarom is het 
goed, dat het Handvest zou beginnen met 
een hoofdstuk, waaruit blijkt, dat de chris
ten-democratie zich volledig bewust is van 
die waterscheiding met z'n nieuwe kansen 
en uitdagingen. Toekomstgerichtheid als 
handelsmerk, bewustzijn van het nieu
we. Pas op die basis kan men ten aanzien 
van bepaalde ontwikkelingen een zekere 
distantie nemen, en uit de traditie waarden 
behouden. Daarom een pleidooi voor 1989 
als nieuwe start van een programma 'Voor
bij de eeuwwisseling'. 

Maar niet aileen de wereld is veranderd. 
De christen-democratie heeft ook op vele 
nieuwe plaatsen politieke verantwoorde
lijkheden gekregen, in het Zuiden, in het 
Oosten. De mond.taliteit van de problema
tiek maakt het noodzakelijk een wereldwijd 
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programma op te stellen. En de paradox 
daarvan is, dat een programma, dat aileen 
wereldwijd geldige uitspraken doet, in ab
stractie en algemeenheid terugvalt: een 
wereldwijd programma, wil het zeggings
kracht in aile situaties hebben, is noodza
kelijkerwijze een combinatie van verschei
denheid en algemeenheid. Men kan leren 
van de ontwikkeling van de christelijk so
ciale leer. De tijd, dater sprake was van de 
christelijk sociale leer is voorbij. Zij was in 
feite geldig, toen christendom en Europa 
samenvielen. De rijkdom van het denken in 
de laatste decennia in de familie van de 
Wereldraad van Kerken en in de rooms-ka
tholieke wereld is het eigen spreken van lo
kale kerken, met hun uitstraling van be
wustzijn van de noden van het volk op lo
kaal en regionaal niveau en met de daarop 
toegespitste programma's. Zeker er is uni
versaliteit, maar als optelsom van die loka
le getuigenissen en analyses en voorzover 
problemen universeel oplosbaar zijn. 'lk 
heb het lijden van Mijn volk gehoord' is 
luisteren in de rijstvelden van Cambodja tot 
·In de huizen voor destitutes in New York, in 
de ziekenhuizen van Roemenie en op de 
vakbondsvergaderingen in Brazilie. Wie 
meeluistert, en stem geeft, getuigt van die 
uiteenlopende situaties allereerst Vn
gleichzeitige G!eichzeitigkeit' betekent 
dan ook een aparte benadering voor de 
christen-democratie in de derde fase (de 
rijke wereld), in de tweede fase (de post
socialistische staten), en het Zuiden. Het 
betekent in ieder geval, dat het nieuwe 
Handvest niet meer Europa-centristisch 
mag zijn: 'Voorbij Europa'. 

Een authentieke christen-democratische 
benadering van de kansen en problemen 
rond de millennium-wende kan niet anders 
dan een veelkleurig pale! worden, dat uit
gaat van de realiteit van de drie kringen, 
waarbinnen politieke antwoorden moeten 
worden gegeven, en van de gezamenlijke 
opdracht ten aanzien van die ene wereld. 

De niet-ge'industrialiseerde wereld 
De roep om gerechtigheid is het scherpst 
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aan de orde in de niet-ge·lrrdustrialiseerde 
wereld. Daar kan ook de wervende kracht 
van de christen-democratie, de relevantie 
van de uitgangspunten, het duidelijkst uit
stralen, zoals dat bij de maatschappelijke 
en politieke strijd in Europa rond de eeuw
wisseling en daarrra het geval was. Oat zal 
een alomvattend programma zijn, van na
tionale en internationale actie, van eigen 
inspanningen en beroep op de wereldge
meenschap, van een nieuwe instelling van 
de overheid tot de erkenning van de rol 
van maatschappelijke organisaties, en van 
een mentale verandering in de betrokken 
Ianden zelf en in de rest van de wereld. 

De roep om gerechtigheid 
duidt op de sociale kwestie 
op wereldniveau, het 
streven naar een 
menswaardig bestaan voor 
driekwart van de mensheid 

Het gaat om de aanpak van de 'sociale 
kwestie' op wereldniveau, om het streven 
naar een menswaardig bestaan van nu 
nog driekwart van de wereldbevolking, 
straks meer dan tachtig procent. Derhalve 
om de kwaliteit van het menselijk bestaan 
voor deze en de komende generaties. Oat 
is een programma, waarin in ieder geval 
de volgende elementen zitten: 

- Verandering in de internationale econo
mische orde, waardoor de automatis
men van vergroting van de ecorromische 
tegenstellingen worden gestopt, de do
minantie van de huidige rijken gecorri
geerd en de afhankelijkheid van hen me
dezeggenschap wordt Eerr wereldhan
delsstructuur die toegang geeft voor en 
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recht doet aan de goederen en diensten 
van de armeren in de wereld; een mon
diaal financieel regime dat de schulden
hypotheek niet perspectiefloos aan de 
volgende generaties laat overdragen, 
een wereldvoedselsysteem dat een 
reele kans geeft aan de opbouw van een 
duurzame eigen voedselproduktie. 

- De sociale en economische ontworste
ling in eigen land aan structuren van tra
ditie en gevestigde oude of nieuwe 
machten, die verhindererr dat er meer 
voedsel wordt verbouwd, meer inkomen 
geschapen, moderner wordt geprodu
ceerd, meer in onderwijs wordt gelnves
teerd en minder in bewapening, meer in 
particulier initiatief err mirrder in over
heid. 

- Een derde programmapunt in nog zo
veel Ianden is het verzet, soms nog te
gen de dictatuur, veelal ook tegen wan
beleid, corruptie, incompetentie. Oat is 
een pleidooi voor 'good governance' als 
centrale voorwaarde voor ontwikkeling. 

- Er is meer: democratie kan nooit duur
zaam zijn, ontwikkeling nooit van de 
grond komen, als er niet de ruimte be
vochten wordt tussen de individuen en 
de staat, voor een opbouw van de maat
schappij in al zijn geledingen, zodat bur
gers in solidariteit en vereniging, verant
woordelijkheid voor hun eigen ontwikke
ling kunnen dragen, de democratische 
leegte invullen, de machtsvorming van 
zwakken kunnen organiseren, de eigen 
economische en sociale keuzen kunnen 
makerr. Het gaat in deze zich moderni
serende Ianden om een programma van 
autonome maatschappij-ontwikkeling, 
niet zelden tegen onderdrukkende struc
turen, binnenslands, en ook tegen de 
ontwikkelingsmodellen, die te gemakke
lijk van buiten worden opgelegd. 

- Het gaat niet aileen om sociale ontwikke
lingen, maar ook om culturele: soms zal 
het moderniseringsproces bevochten 
moeten worden op culturele remmingen 
in de eigen situatie, zoals kastenstelsel 
of systematische achterstellirrg van de 

Christen Democratische Verkenningen 10/91 

v 
c 
tE 
g 
rr 
v 
rr 
rr 
s 
c 

- T 
rr 
k 
g 
g 
rr 
lij 
VI 

S• 

d 
rE 

ti: 
lij 
V< 

lij 

De 
sta< 
deli 
bes 
gev 
deli 
in s 
bes 
en 
sne 
mis· 
da1 

Del 
Voo 
ge·rr 
gee 
be Vi 

Voo 
mor 
daa 
stac: 
raso 

Chr1s 



Perrscoop 

vrouw. In aile gevallen zal het echter een 
concept van integrale ontwikkeling moe
ten zijn, waarbij de economische op
gang niet per se hoeft te worden betaald 
met culturele neergang, zoals het opge
ven van oude waarden en structuren, 
met omarming van een te importeren do
minante cultuur van kapitalisme of 
staatsalmacht, van consumentisme of 
collectivisering. 

-- Tenslotte zullen mensen zich in een 
mentale omschakeling, bewust moeten 
kunnen zijn van het feit dat armoede 
geen absolute doem is, maar een uitda
ging, dat tegenover acceptatie van auto
matismen de subjectieve eigen persoon
lijke verantwoordelijkheid staat, die hoop 
vraagt, moed dikwijfs, ook waar maat
schappelijke strijd nodig is, en de wil om 
de eigen belangen te zamen met ande
ren te behartigen. Afwijzing van automa
tismen en acceptatie van verantwoorde
lijkheid, bijvoorbeeld voor de omvang 
van het gezin, dat van i2mand afhanke
lijk is. 

De christen-democratie heeft nooit ge
staan voor absolute nivellering en pure ver
deling. Zij staat voor die combinatie van 
bescherming van zwakken, stijgbeugel 
geven aan de armen en eigen verantwoor
delijkheid. Soms voor mensen en volkeren 
in stervensnood; in aile gevallen om een 
besliste ontworsteling aan de status quo 
en het creeren van perspectieven van 
snellere vooruitgang en sociale en econo
mische mobiliteit. Oat is, kortom, een agen
da voor bevrijding. 

De post-socialistische Ianden 
Voor een humane ontwikkeling van de niet
getndustrialiseerde Ianden kan een daarop 
geconcentreerde christen-democratische 
beweging een belangrijke bijdrage leveren. 
Voor de positie van de christen-democratie 
mondiaal is op termijn beslissend, of ze 
daarin slaagt. Maar op zeer korte termijn 
staat de christen-democratie tot eigen ver
rassing voor de vraag, wat haar boodschap 

Chrrsten Democratrscl1e Verkennrngon 10/91 

is voor de Ianden en volkeren die zich ont
worsteld hebben aan het marxistisch totali
tarisme, of daar nog mee bezig zijn. Nu 
worden daar de voor generaties bepalende 
inrichtingskeuzen van de eigen samenle
ving gemaakt. Ook hier weer lijkt een ab
stracte, algemeen geldende presentatie 
van het gedachtengoed onvoldoende: de 
problematiek is daarvoor te specifiek. Maar 
van de andere kant heeft de christen-de
mocratie ook een intense ervaring met het 
gegeven hoe in situaties van verwoesting 
en post-dictatuur een samenleving 'vanaf 
punt nul' moet worden opgebouwd. 

Ook de post-socialistische Ianden staan 
allereerst voor de snelle en duurzame in
vulling van de nieuwe democratische ruim
te. lnflatie, werkeloosheid, economische 
terugval, het wegvallen van veel vertrouw
de kaders en de ruime baan ook voor pro
fiteurs zijn de bekende ingredienten, die 
ook al eens eerder in Europa fragiele de
mocratieen hebben gesmoord. Er zou een 
politieke doctrine moeten worden ontwik
keld, die relevant, eerlijk en sociaal is; het 
gaat om de recrutering van politieke !ei
ders, die integer, deskundig, geenga
geerd en principieel zijn; het gaat om de 
opbouw van politieke partijen, die effectie
ve spreekbuis, communicatiekanaal en 
controle-orgaan zijn. 

Voor de post-socialistische 
Ianden is vooral de 
opbouw van de civiele 
samenleving noodzakelijk 

Oaarnaast is vooral de opbouw van een 
'societe civile' noodzakelijk: verankerde 
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democratie, opvang van maatschappelijke 
taken, maar ook economische groei zijn al
leerl maar te bereiken, als de volkeren van 
Midden en Oost Europa erin slagen de 
ruimte die opeens is ontstaan door het te
rugtrekken van de staat te vullen met een 
nieuw maatschappelijk weefsel, de sa
menleving te herstellen. Oat is geen chris
ten-democratisch hobbyisme: de nood
zaak hiervan, de enige mogelijkheid om tot 
herstel van menswaardigheid en welvaart 
te komen word! wei heel scherp verwoord 
door niemand minder dan de liberale top
ideoloog Dahrendorf in zijn boek Betrach
tungen uber die Revolution in Europa'. We
deropbouw van vakbonden, vrij onderwijs, 
boerenbonden en werkgeversorganisa
ties, cooperaties, ziektekassen en sociale 
woningbouwverenigingen. Een halve eeuw 
was er niets tussen het kleine individu en 
de almachtige staat. Er· is meer aan de 
orde dan die verhoudingen om te keren, in 
plaats van nog steeds individu en staat on
middellijk aan elkaar te Iaten grenzen. 

Er is uiteraard ook de prioriteit van de eco
nomische wederopbouw, ruimte voor aan
sluiting bij de internationale economische 
structuren, maar voor herstel van de land
bouw, het midden- en kleinbedrijf On
danks de noodzakelijke handreiking vanuit 
het buitenland, de broodnodige investerin
gen, is er vooral ruimte en bescherming 
nodig van eigen economische initiatieven. 
behoud ook van de eigen waardigheid in 
de economische verhoudingen en tegen
gaan van uitverkoop of kolonisatie. Een 
duidelijke claim ook voor volwaardige en 
snelle toegang tot de markten van de rijke 
we reid 

Economisch herstel, opbouw van een 
verantwoordelijke samenleving, het zal 
nooit lukken, als er niet bij voorrang aan
dacht wordt besteed aan rechtshersel, in 
staatkundig opzicht, maar ook civielrech
telijk. Een bewuste actie voor herstel van 
ergendomstitels, en niet te vergeten brede 
bezitsvorming past daarbij. 

Niet aileen mensen vragen herstel van 
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rechten en integriteit. Mense~ zijn mishan
deld, de natuur en het milieu evenzeer. 
Herstel van milieu en natuur kunnen niet 
wachten tot de economie op orde is, en 
vragen nu nationale en internationale prio
riteit ook een test of het vredesdividend ai
leen wordt uitgekeerd aan degenen die 
hun bewapening kunnen verminderen, en 
niets gaat naar hen die zo'n belangrijk aan
deel door hun verzet daaraan hebben ge
had. 

Het gaat niet aileen om binnenlandse 
problemen: de revolutie van 1989 is niet af, 
als die ook niet een duidelijke weg open! 
voor herstel van de positie van de voorma
lrge socialistische Ianden in de Europese 
politiek, een volwaardige plaats in het Eu
ropese huis. Zij leggen een claim op ons 
om deel te krijgen in het door anderen ont
zegde eenwordingsproces van Europa. 
Oat is partnerschap in de noodzakelijke 
nieuwe veiligheidsorde. 

En tot slot speelt ook hier de uitdaging 
van de transformatie van de eigen cultuur 
en de waardenoverdracht. Een cultuur, die 
de totalitariteit dikwijls heeft overleefd, 
maar nu opeens bijna onbeschermd te
genover het consumentistrsche en het com
merciele komt te staan. Waarden, die het 
communisme heeft proberen uit te roeien. 
maar die nu kaders behoeven voor herstel 
en overdracht naar volgende generaties. 
De partij als centraal kader is verdwenen 
en de opgave om de ontstane leegte te 
vullen met niet aileen de commerciele me
dia, maar ook, vrij onderwijs en ge'lnspi
reerde media. Vooral ook herstel van de 
eigen verantwoordelijkheid, die zo onder 
druk is gekomen onder een halve eeuw po
gen een socialistische mens te scheppen. 

Het nieuwe christen-democratische 
Handvest kan in een apart hoofdstuk voor 
de post-socialistische Ianden een pro
gramma ontwikkelen, waarin deze opga
ven verwerkt zijn, maar dat in de kern een 
agenda van herstel is. 

De welvaartslanden 
De derde categorie zijn de welvaartslan-
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den. Oat is iets anders dan ge·lndustriali
seerde Ianden, omdat welvaart en indus
trialisatie lang niet altijd samengaan (zie de 
vorige categorie), maar ook omdat indus
trialisatie niet lang meer het dominerende 
beeld zal zijn van die groep Ianden van 
West Europa, Noord Amerika, van Austra
lie, Japan, en enkele in de rest van Azie. 

De christen-democratie heeft in deze 
categorie het meest te maken met West 
Europa. Daar staat zij voor de derde grote 
uitdaging in haar geschiedenis. Zal het in 
de komende jaren gelukken de welvaart 
duurzaam te maken, de samenleving hu
maan te houden, en vanuit de positie van 
welvaart en macht een bijdrage te leveren 
aan de grote wereldvraagstukken, die haar 
direct raken, hetzij in haar eigen belang, 
maar vooral in haar verantwoordelijkheid 
ten aanzien van heel de mensheid? 

De eerste opgave is om de gigantische 
en voor een groot gedeelte nog onvoor
zienbare technologische ontwikkeling met 
energie en inventiviteit om te zetten in een 
economisch en maatschappelijk stelsel, 
dat welvaart vernieuwt, arbeidsparticipatie 
verzekert en de niet-direct produktieve ge
meenschapstaken veilig stelt. Oat bete
kent een afscheid van een aantal vertrouw
de categorieen uit het fabrieksschoorste
nentijdperk, afscheid van het geloof, dat 
industrialisatie automatisch welvaart en 
werkgelegenheid garandeert. Maar het 
vraagt ook om investeringen in kennis en 
opleidingen, soms ten aanzien van nieuwe 
generaties, die minder gemakkelijk te mo
tiveren zijn voor zware en 'saaie' opleidin
gen. Het 'zweet des aanschijns' als voor
waarde voor welvaartsbehoud wordt con
centratie en hoofdpijn. Het is een verande
ring in de opvatting, dat arbeid, inkomen 
en welvaart automatisch verzekerd zijn. 
Een nieuw ondernemerschap, een nieuw 
'leerethos', een nieuw arbeidsengagement 
is gewenst. 

Het gaat niet aileen om investering in 
kennis en vernieuwing, individueel en col
lectief. Het gaat ook om de vraag wat we 
met het verdiende inkomen doen. En hier is 
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een grote ommekeer noodzakelijk. Econo
misch is er voor de grote taken en proble
men een geweldige verhoging van pro
duktief en niet-individueel consumptief ka
pitaal nodig; het milieu kan niet meer ver
spilling verdragen. Ook de culturele en 
morele vraag is aan de orde, hoe we om
gaan met een waarderingspatroon van 
medemensen, dat gebaseerd is op hun 
vermogen om tot consumeren, om hun 
welvaart te tonen, luxe te verwerven. Het 
consumentisme wordt een economische, 
culturele en morele bedreiging. Een nieu
we soberheid is nodig, spaarzin, en be
reidheid gemeenschapsmiddelen op te 
brengen voor toekomstgerichte gemeen
schapstaken en zorg voor wie niet mee 
kunnen tegelijkertijd. 

Maar daar hangt ook mee samen het 
doorschieten van de welvaartsstaat en van 
de verzorgingsstaat. Men verwacht arbe.ld 
en inkomen van de staat, de politiek; men 
kan consumeren, omdat het sparen voor 
de calamiteit niet meer nodig is. Het dum
pen van de problemen, collectieve en indi
viduele, bij de overheid, bij 'ze'. Maar de 
dumphoop word! zo groot, dat wat echt 
een taak was voor de overheid niet meer 
ter hand genomen kan worden. De wel
vaartslanden, speciaal enkele verzor
gingsstaten in West Europa staan voor een 
crisis die aileen kan worden opgelost door 
een ommekeer in de verhoudingen van wat 
de overheid moet doen, wat het individu, 
en wat de vrije maatschappelijke verban
den kunnen opvangen, soms in samen
werking met die overheid, soms door de 
recrutering van vrijwilligheid uit de samen
leving. Oat houdt in het terugbrengen van 
de overheid tot haar kerntaken; herstel van 
verantwoordelijkheid van het individu; het 
besef, dat tegenover de lijst van rechten en 
verwachtingen, plichten en eigen inspan
ningen staan; het gaat om een ommekeer 
in de functie en waardering van maat
schappelijke organisaties. 

De vierde opgave waarvoor de welva
rende wereld staat is het opbouwen van 
een heel nieuwe opstelling tegenover mi-
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lieu, natuur en natuurlijke rijkdommen. Oat 
vraagt allereerst om een economische 
vertaling: in de prijsbepaling van goede
ren, waarin tot nu toe de 'vrije' componen
ten van Iucht, water en aarde niet verre
kend zijn. Oat vraagt het herstel, zoveel 
mogelijk, ook hier van wat verwoest of te 
ver opgebruikt is, het reserveren van ruim
te voor minimum consumptie voor dege
nen, die daar part noch deel aan hebben. 
Oat vraagt vooral om het achterlaten van 
zoveel erfgoed, dat komende generaties 
op minstens dezelfde wijze deel hebben 
aan de schepping. Met andere woorden 
herstel en behoud van het regenererend 
vermogen van natuur en milieu. 

De welvaartsstaten zijn ook meestal de sta
ten waar de technologie het hoogst ontwik
keld is, en die hen confronteert met een 
heel nieuwe uitdaging. De nieuwe techno
logie raakt de scheppingsorde zelf, en stelt 
daarmee de vraag naar de relatie techno
logie-ethiek in nieuwe scherpte. Het is de 
vraag naar de macht van de mens over de 
schepping, of alles wat kan, ook mag of 
moet. Waar liggen de begrenzingen bij het 
onderzoek, bij commercialisering, bij me
dische toepassing, bij veterinaire toepas
sing, bij verzekeringen, bij de problema
tiek van het beginnende en eindigende Ie
ven vanuit wezenlijke nieuwe mogelijkhe
den. Daarbij zou sprake moeten zijn van 
een verandering in de automatismen van 
research en toepassing. Om een omme
keer in het wetenschappelijk optimisme 
ook, en de soms wei lichtvaardige aan
vaarding van processen en risico's, omdat 
ze op korte termijn relatief grote winst of 
zegeningen bieden. 

Op buitenlandspolitiek terrein staan de 
welvaartsstaten voor het dilemma van de 
aantrekkelijkheid van de contractie ener
zijds; van het opgeven van de periferie; de 
bescherming van eigen produktie en eco
nomische systemen in enkele ook tegen
over elkaar afgeschermde systemen, of 
anderzijds voor de erkenning, daten duur
zame welvaart en gerechtigheid aileen 
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maar te bereiken zijn in een economische 
en, sociale en politieke wereldorde. Devol
ledige erkenning, dat de welvaartsstaten in 
die wereldorde minstens numeriek in een 
steeds kleinere minderheidspositie terecht 
komen. 

De grootste uitdaging voor 
de welvaartslanden ligt op 
het terrein van de 
overdracht van normen en 
waarden 

Maar de grootste uitdaging ligt waar
schijnlijk in de welvaartsstaten op het ter
rein van het culturele, het domein van de 
normen- en waardenoverdracht, de gees
telijke kwaliteit van de samenleving, in we
zen de vraag naar de echte vrijheid. Het 
gaat om zaken, als de plaats van de nieu
we vreemdeling in ons midden, om het om
gaan in deze samenleving met een ver
houdingsgewijs sterk groeiend aantal 
ouderen, op een moment, dat waardering 
en normstelling wordt bepaald door vitali
teit, zelfredzaamheid en aantrekkelijkheid. 
Het gaat om de verhouding tussen het 
economische en het niet-economische. 
Onmiskenbaar tekent zich een nieuw cul
tuurbeeld, een nieuw geheel van normen 
en waarden af in de samenleving van de 
welvaartsstaten. Oat vormt althans in West 
Europa een breuk met de eeuwenlang be
palende kenmerken. De consumentisti
sche, individualistische, soms hedonisti
sche cultuur overheerst, terwijl het com
merciele de drijvende kracht is. De ver
spreiding van die cultuur vindt niet zelden 
plaats in kosmopolitische en monopolise
rende kaders. 
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Het betekent vooral, dater een herwaar
dering moet komen voor de alternatieve 
kaders van waardenoverdracht: gezin, 
school, alternatieve en vrije media, kerken. 
Staat en overheid moeten hier niet primair 
zelf corrigerend optreden, maar kunnen 
door een actief voorwaardenscheppend 
beleid een belangrijke bijdrage leveren. 
De beslissende strijd om het veilig stellen 
van cultureel erfgoed, om de geestelijke 
milieuproblematiek zal door de burgers 
zelf en door hun verbanden moeten wor
den geleverd. 

Het gaat om een andere levensstijl, om 
andere waarderingsnormen, om een vol
gende generatie althans de kans nog te 
geven de waarde van het niet-verhandel
bare, het ideele en het transcendente 
eigen te maken, de keuze daarvoor nog te 
kunnen maken, de afwijzing van het totali
taire in de nieuwe cultuuroplegging. Zeker 
in Europa moet daartoe een zekere be
scherming in de toekomst van nationale en 
regionale cultuur naast eenwording moge
lijk zijn 

Tot slot gaat het in de welvaartsstaat om 
een nieuwe verantwoordelijkheidsbele
ving. De vervreemdingsverschijnselen, de 
non-partic1patie in het economisch proces 
is groot; in het sociale evenzeer. Er zal 
sprake moeten zijn van herstel van eigen 
verantwoordelijkheid, tegen de anonimise
ring en instrumentalisering in, van de mo
gelijkheid om gewaardeerd en zinvol in 
maatschappelijke verbanden deel te ne
men, ook als men geen direct economisch 
nut meer heeft. Zingeving van economi
sche, maatschappelijke en politieke pro
cessen is nodig. 

Maar misschien gaat het wei het meest 
om de vraag, hoe het onomkeerbare pro
ces van de emancipatie van de vrouw, 
haar gerechtvaardigde gelijkwaardige 
participatie in samenleving en economie 
kan worden gecombineerd met de soms 
veel grotere eisen dan vroeger, die nu wor
den gesteld aan het gezin als kader van 
waardenoverdracht, als burch! tegen de 
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agressieve invloeden van buiten, als 
plaats van geborgenheid, rust en herstel. 
De oplossing van dat dilemma zal zelden 
in bestendiging van het traditionele rollen
patroon kunnen plaatsvinden, zelden ook 
verenigbaar zijn met een maximaliserings
streven naar inkomen. Het betekent, dat de 
zingevingsvragen, individueel en maat
schappelijk, scherp aan de orde komen. 
Daar ligt ook de sleutel voor de combinatie 
van volwaardige emancipatie en kindvrien
delijkheid. Aileen een samenleving, die die 
zingevingsvragen aandurft, die erkent, dat 
de huidige welvaartspositie ook een ge
schenk is dat moet worden gebruikt voor 
armoedebestrijding elders, die inziet dat 
haar technologisch kunnen bij de grote 
mondiale uitdagingen niet kan worden ge
mist in de komende decennia, zo'n samen
leving zet de toekomst op de agenda. 

In het nieuwe Handvest voor de chris
ten-democratie internationaal gaat het bij 
de welvaartsstaten om een programma 
van ommekeer. 

De wereldgemeenschap 
Een programma dat werkelijk wereldwijd 
zeggingskracht heeft, moet paradoxaler
wijze afzien van algemeenheid en algeme
ne prioriteitenstelling. Juist aan het aange
paste antwoord op de noden van elk van 
de drie kringen, waarin de mensheid leeft, 
ontleent het zijn zeggingskracht, relevantie 
en herkenbaarheid. 

Maar het kan daarmee niet volstaan. Het 
behoeft een afronding in een agenda voor 
mondialiteit. Natuurlijk zijn er altijd grens
en continentoverschrijdende problemen 
geweest. Maar er is een groot onderscheid 
zelfs tussen de na de oorlog zo sterk op
klinkende pleidooien voor wereldwijde so
lidariteit van welvarende met arme volke
ren en wat hier word! bedoeld. Was het ai
leen het eerste, dan kon gevoeglijk bijvoor
beeld in de agenda voor ommekeer van de 
welvaartslanden een pleidooi voor vergro
te hulpverlening worden opgenomen. Het 
gaat dan om een bi-lateraal probleem !us
sen rijke en arme Ianden. Oat was ook de 
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kern van het pleidooi voor intercontinenta
lisatie, dat dezerzijds in het verleden enke
le malen in dit tijdschrift is gehouden 

1989 was ook het jaar van de grote in
ternationale milieuconferentie van Den 
Haag en van de conferentie over het Con
ciliaire Proces in Basel. In beide treffens, 
politiek en kerkelijk, kwam het nieuwe naar 
voren: niet aileen een bi-laterale relatie Ius
sen volkeren en continenten; maar een re
latie van ons allen met de wereld en de 
schepping. Centraal staat daarbij niet de 
onderlinge verhouding, maar de mogelijke 
opbouw in de komende decennia van een 
wereldorde die het voortbestaan van 
mensheid en schepping niet aileen bevor
dert, maar ook waar nodig afdwingt. (Zover 
ging Basel niet.) Uiteraard kan dat aileen 
maar door veranderingen in de onderlinge 
verhoudingen, maar het is meer dan dat de 
een geeft en de ander ontvangt. Aile staten 
en volkeren hebben belang bij en dienen 
te werken aan een programma voor op
bouw van een nieuwe mondiale orde. 

Als eerste punt schiet dan onmiddellijk 
naar voren de noodzaak van een interna
tionale veiligheidsorde. Die noodzaak 
kwam al onverwacht scherp aan het Iicht 
bij de Golfoorlog. En iedereen kan op z'n 
vingers natellen, dat een Pax Americana 
op den duur niet wereldwijd word! geac
cepteerd. Maar er is wei een vrede nodig, 
waarbij door het beeindigen van de wa
penwedloop tussen Oost en West op ter
mijn niet onwaarschijnlijk ook in de wereld
verhoudingen op militair gebied grote rela
tieve veranderingen zouden komen. 

Toch is het een misverstand te denken, 
dat het aileen om militaire verhoudingen 
gaat. Militaire verhoudingen kunnen 
slechts duurzaam rechtsschendingen Ius
sen volkeren toedekken. Maar er is meer: 
er is in het begin van deze periscoop ge
wezen op het nieuwe verschijnsel van het 
mondiale bewustzijn van mensenrechten. 
Een zorg, die soms de nationale soeve
reiniteit overschrijdt en die al in het Koer
disch probleem in aile scherpte op tafel 
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kwam. En daarom is naast een internatio
nale veiligheidsorde een rechtsorde nood
zakelijk. Oat biedt een wereldkader, waar
in tegenstellingen en conflicten op vreed
zame wijze opgelost en tot verzoening ge
bracht kunnen worden. 

Maar een breed gedragen en duurzame 
veiligheids- en rechtsorde, met een effec
tief handhavingsmechanisme komt moei
lijk tot stand en zal nooit standhouden, als 
die niet verankerd is in een economische 
orde, waar allen belang bij hebben. Het 
vraagt niet om onmiddellijke nivellering of 
herverdeling. Het gaat om het opheffen 
van de automatismen en mechanismen 
van vergroting van de verschillen; het gaat 
om een orde van mobiliteit, waarbij naties 
en volkeren, die zich inspannen, de kans 
krijgen om er bovenop te komen; en het 
gaat om een internationale structuur, waar
bij de echt zwakken de kans krijgen te 
overleven en een nieuwe start te maken. 
De tegenstellingen en de kloven moeten 
worden overbrugd en met elkaar worden 
verbonden in een programma van wereld
wijde armoedebestrijding en economische 
groei. 

Op geen terrein word! het gezamenlijke 
belang van aile volkeren duidelijker dan 
ten aanzien van een nieuwe wereldorde als 
op het terrein van het milieu. Daar zijn de 
essay win oplossingen op korte termijn: 
bomen in andere Ianden of op andere con
tinenten te planten om hetzelfde effect te 
hebben op onze luchtvervuiling; de twee 
miljardennaties ter wereld overtuigen - en 
hen daarvoor compenseren - om niet op 
onze wijze CFK's te gebruiken om onom
keerbare aantasting van de ozonlaag te 
voorkomen. Belangrijker is echter het om
gekeerde: effectieve milieumaatregelen 
worden futiel, als ze niet unaniem worden 
doorgevoerd, en het behoud van het voor 
de hele mensheid wezenlijke natuurlijke 
erfgoed ligt dikwijls in handen van enkele 
staten. En daarom verwoordde premier 
Lubbers op de Haagse milieuconferentie 
en vooral in zijn rede voor de Georgetown 
University de noodzaak van een Handvest 
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Pen scoop 

voor de Bescherming van de schepping, 
mondiaal en afdwingbaar. Het gaat om in
ternationaal vervangende maatregelen (wij 
financieren herbebossing). Het gaat om 
compensaties, het gaat om internationale 
afspraken; het gaat om handhaving daar
van en de straf voor de ontduiker. Het gaat 
om de verzoening van tegengestelde be
langen in het perspectief van milieuherstel 
en -behoud; om verzoening van de tegen
stelling tussen het handelen van de nu le
vende generatie met het belang van de na 
ons komenden. 

Er is helaas nog een vierde terrein, waar
op een nieuwe internationale orde onont
koombaar is. 1989 was ook het jaar van de 
inval van de Verenigde Staten in Panama. 
Ook dat kan gezien worden als een marke
ringspunt in het besef dat de snelle en re
servaatsloze internationalisering van de 
misdaad op wereldschaal, een mondiale 
aanpak van de bestrijding vergt om effec
tief te zijn Effectief en op een deugdelijke 
rechtsgrond gebaseerd. Oat kan structu
reel nooit een unilaterale actie zijn, maar 
de noodzaak van ingrijpen wordt er niet 
minder om. De opbouw van een nieuwe in
ternationale orde tot voorkoming en bestrij
ding van de misdaad is nodig. Die orde 
komt er aileen als nationale staten bereid 
zijn hun wetgeving en de naleving ervan 
aan te passen aan internationale criteria, 
als er ook wereldwijd geen reservaten en 
vrijplaatsen meer zijn voor de georgani
seerde misdaad. Maar dat is een verzoe
ning van de tegenstelling tussen nationale 
soevereiniteit en internationale rechts
handhaving. 

De wereld kan niet overleven zonder we
reldordening en wereldrechtsvorming, 
zelfs niet zonder mondiale rechtshandha
ving. Op de vter genoemde terreinen bete
kent dat niet minder dan vormen van we
reldgezag. Het overleg- en aanbevelings
niveau wordt overstegen. Terzelfder tijd 
zijn de machtsverhoudingen, zoals die in 
de eind-oorlogse opzet van de Verenigde 
Naties zijn neergelegd, aanzienlijk veran-
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derd. In de komende decennia staat wel
licht als historisch meest verreikende uit
daging op de agenda de vormgeving van 
de democratie op het niveau van de volke
rengemeenschap. Macht van het getal? 
Van bevolkingsaantallen? Van economi
sche gewichten? Van militair potentieel? 
De christen-democratie als een van de 
grote internationale politieke stromingen 
staat in de komende jaren voor de opgave 
om de discussie over vormgeving en ver
ankering van die nieuwe wereldorde eerst 
intern hoog op de agenda te zetten en dan 
ook het mondiale debat daarover te be·rn
vloeden. De Christen-Oemocratische lnter
nationale is hiervoor plaats van reflectie, 
stimulering en cobrdinatie. In de nationale 
democratie al is het een dikwijls moeilijke 
opgave om de macht van meerderheden 
te begrenzen waar het essentiele belan
gen of overtuigingen van de minderheid 
betreft. In de volkerengemeenschap is het 
respect voor de minderheid aan de orde, 
evenals het reele gewicht van diegene, die 
vooralsnog de humaniteit van de wereld 
zullen moeten financieren of afdwingen. 
De verzoening van die tegengestelde be
langen is essentieel voor de toekomst van 
een pluriforme, veilige en democratische 
wereldgemeenschap. 

In een democratie is niet aileen respect 
voor de minderheid nodig. Oemocratie kan 
nooit functioneren als niet gerefereerd kan 
worden aan gezamenlijk gedragen basis
waarden en -opvattingen. Oat geldt ook 
wanneer het gaat om vormen van wereld
gezag en werelddemocratie. De morele 
orde, die ten grondslag ligt aan de Wester
se democratieen, steunt op een zekere 
consensus voor wat betreft Ieven, eigen
dom, gelijkwaardigheid van mensen, pri
vate domein, vrijheid. Zij heeft duidelijk te 
maken met de bepalende elementen uit 
onze geschiedenis, van jodendom en 
Oudheid, van christendom en humanisme. 
In de toekomstige wereldsamenleving is 
deze traditie het erfgoed van een minder
heid. Wereldgezag moet worden gedeeld 
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met de meerderheid van mensen die stam
men uit geheel andere tradities. 

Geheel andere? In dit nummer wordt het 
boek 'Projekt Weltethos' van Hans Kung 
besproken-' Daarin heeft hij een pleidooi 
gehouden voor een dialoog der wereld
godsdiensten, niet om tot een vaag oecu
menisme te komen, maar om een aantal 
gezamenlijk gedragen zorgen en basis
waarden te expliciteren en op die manier 
iets van een morele orde te definieren, die 
een wereldwijde referentiemogelijkheid 
krijgt en waarop de noodzakelijke vormen 
van wereldgezag kunnen steunen. Die dia
loog is niet direct een politieke taak, maar 
wei een die door de grote politieke stro
mingen moet worden bevorderd, en waar
aan zij moeten participeren en voeling mee 
houden. Aileen al vanwege het omgekeer
de: godsdienstige tegenstellingen beho
ren tot de grootste aanstichters van oorlo
gen en niemand durft te beweren, dat in de 
toekomstige wereld niet opnieuw die te
genstellingen bron van geweld en vernieti
ging zal zijn. De verschillen tussen de gro
te wereldgodsdiensten sluiten co-existen
tie niet uit, noch samenwerking in vormen 
van gezamenlijke actie en explicitering van 
waarden, noch uiteindelijk zelfs verzoe
ning, over de verschillen en de geschiede
nis van vervolging heen. Oat is een werk 
van vrede, toekomstgericht, waaraan ook 
de internationale christen-democratie part 
moet hebben. 

Maar daarmee is het verbindend ele
ment ook gegeven in de agenda, die in de 
komende jaren wereldwijd ter hand moet 
worden genomen. Het gaat om de over
brugging van tegenstellingen tussen wel
varend - arm - verwoest, de drie kringen, 
waarvoor een mondiaal programma gede
finieerd moet worden, en deze om te zetten 
in vormen van samenwerking. Het gaat om 
de tegenstellingen tussen de belangen 
van de nu levende generatie en de hopelijk 
vele na ons om te zetten in een herstel en 
overlevingsprogramma van onze planeet; 
het gaat om de concurrentie en zelfs 
vijandschappen tussen de verschillende 
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geestelijke tradities om te zetten in een 
programma voor vrede. Het gaat ten diep
ste daarom hier om een programma voor 
verzoening. 

Het volgende millennium 
De herziening van het Handvest van de ln
ternationale Christen-Democratie is een 
zaak, die allereerst realiteit moet worden in 
de discussies binnen de partijen. In een 
eerdere periscoop werd gepleit voor het uit 
de periferie trekken van deze discussie en 
haar plaatsen in het hart van het beleid. De 
conferentie volgend jaar in Santiago moet 
worden gedragen door en vanuit de stro
ming als geheel; anders blijft het iets kunst
matigs, en wordt het hoogstens bij partij
congressen als een soort openingsgebed 
uit de kast gehaald. 

Het Handvest moet ook realistisch zijn 
ook de mondiale samenleving is niet maak
baar, en naarmate de problemen verder 
van huis liggen is het gemakkelijker ze een 
idealistische toonzetting te geven. Maar 
realisme is iets anders dan kortzichtigheid, 
of vastgraven in eigenbelang. Vrede, vrij
heid, welvaart en overleving vragen keu
zen en prioriteiten die een duidelijke water
scheiding vormen met de agenda van de 
naoorlogse politiek. Het Handvest moet 
het beset van de revolutionaire veranderin
gen uitdragen, waarvoor wij staan. 

Toekomstgerichtheid verdraagt zich met 
realisme, zoals de 'founding fathers' van 
de Europese eenheid bewezen hebben. 
Durf om de nieuwe problemen en uitdagin
gen, de kansen en bedreigingen onder 
ogen te zien. Oat is ook een uitdrukkelijk 
appel aan de nieuwe generaties in de poli
tiek, aan jongeren die het belangrijkste ge
deelte van hun maatschappelijke verant
woordelijkheid in de volgende eeuw zullen 
moeten waarmaken. Daarom moet het be
set doorklinken dat het misschien nog te 
vroeg is om de gedetailleerde blauwdruk 
van de toekomstige wereldsamenleving nu 

4. Th.B.F M. Brinkel. A. Klink. 'Naar een d1aloog tussen de 
wereldgodsd1ensten . Christen Oemocrattsche Verken
ningen 10/91. 
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Peri scoop 

al te tekenen, maar dat het wei tijd is om de 
tekentafels op te stellen, de architecten bij
een te roepen, weg te halen van andere 
opdrachten. Voor de grote herinrichtings
operatie van de samenleving, die ons te 
wachten staat, moet nu al de energie wor
den vrijgemaakt. 

Oat vraagt meer dan woorden. Oat 
vraagt, zoals opgang of teloorgang van 
christen-democratische partijen bewijst, 
om de kwaliteit van het kader. Principiali
teit, sociaal engagement, integriteit en 
deskundigheid zijn de noodzakelijke ele
menten om de woorden met de daden te 
verbinden in geloofwaardigheid en werf
kracht. 

Daden zijn nodig en woorden. In de wel
vaartsstaten moet een niet-populaire 
boodschap worden gebracht; wat daar op 
het spel staat vraagt verduidelijking. In de 
post-socialistische staten moeten ver
wachtingen worden gematigd. In de niet
ge·industrialiseerde Ianden moet de klem
toon worden gelegd op de eigen verant
woordelijkheid. Het zijn moeilijke bood
schappen, maar duidelijkheid en moed 
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kunnen in democratieen ook worden geho
noreerd. 

De christen-democratie moet vooruit kij
ken, voorbij Europa, voorbij de eeuwwisse
ling. Meer dan de eerdere oproepen, dat 
de rijken en machtigen in de wereld dear
men en zwakken onder hun hoede zouden 
nemen en helpen. Het wezenlijk nieuwe is 
dat het niet aileen gaat om coalities tussen 
continenten, maar dat het gaat om een 
programma van allen voor Ieven, kwaliteit 
van Ieven en overleven op heel de aarde, 
en nog verder het voortbestaan van die 
aarde en van die schepping. Oat zou het 
nieuwe Handvest moeten maken tot een 
wereldwijd manifest. Oat zou ook de inzet 
van het gesprek moeten zijn van de chris
ten-democratie met kerken, met weten
schappers, met allen die zich inzetten voor 
humaniteit en behoud van de schepping. 

J.JAM.v.G. 
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Conferentie 

'Schakels tussen recht en beleid' 
Conferentiecyclus 'Publieke Gerechtigheid' 

Woensdag 27 november 1991 te Nijmegen 
Thema: 'Staatkundige vernieuwing en de Trias politica' 

Donderdag 16 januari 1992 te Maastricht 
Thema 'Het christen-democratisch perspectief op een ge'integreerd Europa' 

Donderdag 26 maart 1992 te Amsterdam 
Thema: 'Geloof en politiek in christen-democratisch perspectief' 

De lezingencyclus wordt begeleid door het rapport 'Publieke Gerechtigheid'. Ter voorberei
ding van de lezingen kunt u dit rapport bestellen tegen een gereduceerd tarief. Voor deze 
conferentiecyclus is de prijs van het rapport f 42,50 (incl. verzendkosten). 
De kosten bedragen per conferentie f 50,- per persoon. Voor studenten en CDJA-Ieden 
f 30,-. Bij deze prijs is inbegrepen: toezending van de overige documentatie (w.o. een korte 
samenvatting van het rapport), consumpties en maaltijd. U kunt zich inschrijven met behulp 
van het aanmeldingsstrookje of telefonisch (mevr. K. Ranti: 070-3424872). 

Programma woensdag 27 november 1991 
Plaats: Cafe en Restaurant 'de Vereeniging', Keizer Karelplein/Oranjesingel 1, Nijmegen 

lnleiders: 
Prof.mr. H. Franken 
Hoogleraar inleiding in de rechtswetenschap 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden, zal spre
ken over de verhouding tussen rechter en 
wetgever. Is er sprake van dat de rechter 
meer en meer op de stoel van de (formele) 
wetgever gaat zitten? En is het zinvol de 
rechter in staat te stellen wetten te toetsen 
aan de grondrechten, die in de Nederlandse 
grondwet zijn neergelegd? 
Mr. drs. L. C. Brinkman 
CDA fractie-voorzitter in de Tweede Kamer, 
gaat in op de verhouding tussen politieke 
gremia en de burgers. Hoe is die relatie te 
verbeteren? Vragen bijvoorbeeld de indirec
te democratie en het kiesstelsel om een her
ijking? Wat is de verantwoordelijkheid van 
politieke partijen in dit opzicht? 

Prof.mr. A.K. Koekkoek 
Hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de 
Katholieke Universiteit Brabant, belicht de 
verhouding tussen parlement en regering. Is 
de volksvertegenwoordiging nog in staat te
genspel te bieden aan de regering? Perkt het 
regeerakkoord niet aile politieke speelruimte 
in? Is het evenwicht tussen het bestuur (met 
zijn omvangrijke departementen) en het col
lege van afgevaardigden niet uit balans ge
raakt? En zo ja, hoe is dan het evenwicht te 
herstellen? 

Dagvoorzitter: 
Prof.mr.dr. A. Postma, bijzonder hoogleraar 
onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam en universitair hoofddocent. 

AANMELDINGSSTROOKJE CONFERENTIECYCLUS PUBLIEKE GERECHTIGHEID 
(toezenden aan Wetenschappelqk lnst1tuut voor het CDA. dr. Kuyperstraat 5, 2514 BADen Haag) 

Naam 
Ad res: 

0 meldt z1ch h1erbiJ aan voor de conferent1e op 
0 27 november 1991 (Nijmegen). 'Staatkund1ge vern1euwingen en de trias pol1tica' 
0 16 januari 1992 (Maastricht). 'Het christen-democratisch perspectief op een ge·,·ntegreerd Europa 
0 26 maart 1992 (Amsterdam), 'Geloof en pol1tiek in christen-democratisch perspectief' 

0 wenst het rapport 'Publieke Gerecht1gheid' ad f 42,50 te ontvangen 
0 is l1d van het CDJA/student 
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lr. W.C.M. van Lieshout 

Deregulering. 
Het kan niet. 
Het moet wei 

Reeds enkele jaren zijn overheid, organi
saties en de burger tot de overtuiging ge
komen dat we door de voortschrijdende 
staatsbemoeienis en een daaraan gekop
pelde toename van regelgeving en bu
reaucratie op een heilloze weg zijn en dat 
het roer drastisch moet worden gewend. 

Dereguleren, decentraliseren, privati
seren zijn de slagwoorden die de nieuwe 
inzichten en het daarop geent beleid in
houd en vorm moeten geven En inder
daad, de laatste jaren zijn enkele grate 
publiekrechtelijke organisaties geprivati
seerd en zijn vooral kostbare overheids
voorzieningen gedecentraliseerd. 

Maar zijn we nu op de goede weg; is 
er sprake van een herkenbare ontwikke
lingslijn die leidt tot vermindering van de 
regeldichtheid en het leggen van de ver
antwoordelijkheid waar die primair thuis
hoort? Naar mijn waarneming is dat pro
ces in vele maatschappelijke sectoren 
ternauwernood begonnen en lijkt het en
thousiasme voor minder regelgeving en 
vergroting van de verantwoordelijkheid 
van de burger meer in woorden te weer
klinken dan uit daden te blijken. 

Aarzelingen 
Vele dereguleringsfanaten wijzen voortdu
rend naar de overheid als bron van aile 
kwaad. Maar is deze kritiek in deze eenzij
dige voorstelling wei gerechtvaardigd? Ze-
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ker, de grate ministeries met vele ijverige 
ambtenaren hebben de neiging zichzelf in 
stand te houden. Uitgebreide topstaven 
zijn belast met de vormgeving van een 
nieuwe ambtelijke organisatie en hebben 
daarbij rekening te houden met vele krach
tenvelden waarvan zij zelf er een zijn. Maar 
daarmee is het weigerachtig klimaat om 
werkelijk te dereguleren nog slechts zeer 
ten dele geschetst. Kijken wij naar onze 
volksvertegenwoordigers, dan blijkt in de 
praktijk dat zij vaak grate aarzelingen heb
ben over het verleggen van verantwoorde
lijkheden van het landelijk niveau naar de 
provinciale en lokale overheden en naar de 
burger. In de sector onderwijs bijvoor
beeld en bij kamerleden heerst soms groat 
wantrouwen over de bestuurskracht van 
de scholen en de mogelijkheid van lande
lijke en regionale organisaties om taken 
van de overheid over te nemen. Maar ook 
vele belangenorganisaties vormen een in
drukwekkende rem tegen verdergaande 
deregulering en het verschuiven van ver
antwoordelijkheden naar een lager niveau. 
lmmers, in de gedetailleerde wetgeving 
liggen niet zelden de bereikte belangen
en machtsevenwichten verankerd, zoals 
ze in het pluriforme veld van een maat
schappelijke sector aanwezig zijn. Dere
gulering betekent in feite dat ook de diver
se belangen en invloeden opnieuw vorm 
krijgen en slechts bepaald worden door de 
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natuurlijke krachtsverhouding van de part
ners. Het is evident dat vele landelijke or
ganisaties wei nog graag spreken over het 
overdragen van taken van de landsover
heid naar intermediaire organisaties, maar 
veel minder staan te juichen over deregu
leren. 

En laat ons tenslotte kijken naar de bur
ger zelf De belangstelling voor bestuurlij
ke en politieke vraagstukken is relatief 
laag. Vele burgers staan niet te springen 
om tijd beschikbaar te stellen voor organi
saties en instellingen op lokaal, provinciaal 
en landelijk niveau en maximaal vorm te 
geven aan hun plichten en rechten als lid 
van onze gemeenschap. 

Verarmend individualisme 
En loch ... Wij weten maar al te goed dat 
een verzorgingsstaat, waarbij de burger 
word! teruggedrongen tot een pion, waar
voor redelijk goed word! gezorgd, de mens 
een groot deel van zijn verantwoordelijk
heid ontneemt en hem terugwerpt op een 
verarmend individualisme. Het democra
tisch beginsel en zeker de christelijke fun
damenten worden met handen en voeten 
getreden. Een verstikkende, technocrati
sche bureaucratie blijft over. 

Dus het moet andersl We weten inmid
dels hoe het waarschijnlijk niet moet. De 
gebruikelijke werkwijze via een ambtelijke 
voorbereiding, die eindigt in een nota wei-
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ke vervolgens in aile belangengroeperin
gen aan de orde word! gesteld en tot een 
ontwerp-wet leidt met vele compromissen, 
die door de gehele parlementaire besluit
vorming verder word! 'verfijnd', ontkracht 
het dereguleringsproces mateloos. Er zul
len nieuwe wegen moeten worden ontwik
keld, niet om ons parlementaire stelsel te 
passeren, maar wei om integrale voorstel
len te krijgen die met betrekking tot de uit
gangspunten, aanpak en resultaten zon
der veel compromissen en zonder reke
ning te houden met aile bestaande, histo
risch bepaalde belangenevenwichten 
leiden tot een gedereguleerd stelsel voor 
onze Nederlandse gemeenschap. 

Oat kan niet onmiddellijk integraal en zal 
in een proefveld moeten worden ontwik
keld. Het ligt voor de hand om hiervoor een 
sector te nemen die in de afgelopen de
cennia overspoeld is met regelgeving. Het 
is niet onbegrijpelijk dat ik daarbij denk 
aan het onderwijs. Een sector waar steeds 
beleden is dat er een zware primaire ver
antwoordelijkheid ligt voor de burger en 
zijn organisaties. Een sector, waar de re
geldichtheid en bureaucratie ongekende 
vormen hebben bereikt. 
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Mediabele1d 

Dr. R.L. Haan 

Kerk in de omroep 

Het is merkwaardig welk een negentien
de-eeuws kerkbeeld voorkomt bij vee! 
beleidsmakers van de NOS en van het 
ministerie van WVC. Juist door de ont
zuiling is de betekenis van de kerkelijke 
omroep toegenomen. In een tijd waarin 
de omroepreserve dreigt te worden uit
geput, ste!t het Commissariaat voor de 
Media oak een verlaging van de finan
ciering voor de kerkel1jke omroep voor. 
Oat zou op term1jn zijn einde betekenen. 

Oecumene en apostolaire betrokkenheid 
op de samenleving zijn de leidende ge
dachten geweest die aan de wieg van de 
kerkelijke omroep hebben gestaan. Het ini
tiatief ging uit van vier uit de zestiende 
eeuw daterende historische protestantse 
kerken en de oud-katholieke Kerk. Onge
twijfeld was er bij deze kerken ook onvrede 
over de wijze waarop zij in het verzuilde 
omroepbestel eerder bij de omroepvereni
gingen waren 'ondergebracht'. Met name 
was er een Hervormd ongenoegen inzake 
de NCRV. Maar overheersend was het na
oorlogse kerkelijke elan, dat in de Neder
landse Hervormde Kerk een krachtig ver
nieuwingsproces inluidde. Voor de overige 
kerken kwam er een gelijke behandeling, 
ook voor hen resulterend in de toewijzing 
van kerkelijke zendtijd. De naoorlogse ont
wikkelingen in kerk en samenleving leid
den er toe dat de aanvankelijk 'niet-oecu-
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menische' Gereformeerde Kerken toe
groeiden naar het IKOR en naar een oecu
menische kerkopvatting. In 1976 traden zij 
toe tot de oecumenisch-kerkelijke om
roep,' hetgeen de verbreding bracht van 
het IKOR2 tot de IKON, de Stichting lnter
kerkelijke Omroep Nederland. 

ZiJ werden bij die toetreding vergezeld 
door het Leger des Heils en de Bond van 
Vrije Evangelische Gemeenten. 2 Het Con
vent van Kerken hield op te bestaan, het
geen de overblijvende niet in de IKON par
ticiperende kerken niet onwelgevallig was, 
daar zij voortaan weer zuiver onder eigen 
naam konden uitzenden zonder medever
antwoordelijk te zijn voor gezamenlijke 
programma's. Sinds 1976 zenden vier 
(thans vijf) kleinere kerken zelfstandig uit 
'in het kader van de zendtijd voor de Ker
ken' (ZVK) 4 

Niet aileen de kleine protestantse ker-

Dr. RL Haan (1938) IS d1recteur Algemene Zaken van de 
IKON 
1 Een logische ontwikkel1ng. nadat de GKN zich 1n 1968 

tot de Raad van Kerken rn Nederland, en in 1972 biJ de 
Wereldraad van Kerken hadden aangesloten. 

2. lnterkerkelijk overleg in Rad1o-aangelegenheden Ook 
de Evangel1sche Broedergemeente werd lid van de 
IKON 

3 De Jaarvergadering van de Bond besloot 1n 1985, zi1 het 
tegen b11na unaniem ad vies van de Ieiding in, tot terug
trekking u1t de st1chting IKON. 

4 Het z11n De Chrrstel11ke Gereformeerde Kerken. de Bond 
van Vr11 Evangel1sche Gemeenten, de Gereformeerde 
Kerken/Vrijgemaakt, alsmede de Unie van Baptlsten
gemeenten en de Nederlands Gereformeerde Kerken 
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ken, ook het rooms-katholiek Kerkgenoot
schap profiteerde van de Barthse theolo
gie die de stimulans was geweest tot de ei
gen kerkelijke zendtijd. De zendtijd van het 
RKK is ontstaan naar analogie van die van 
het IKOR en haar huidige omroeppositie is 
meegegroeid met die van de IKON. Nog 
meer dan de vroegere Gereformeerden 
met de NCRV was de rooms-katholieke 
Kerk verbonden met 'eigen' organisaties 
als de KRO. Oat lag en ligt in de lijn van de 
rooms-katholieke traditie en kerkopvatting. 
Het rooms-katholieke Kerkgenootschap 
geeft gestalte aan haar verantwoordelijk
heid voor de eigen zendtijd via de Bis
schoppelijke Commissie voor Sociale 
Communicatiemiddelen, die wordt voorge
zeten door 'media'bisschop Bar van Rot
terdam. RKK en IKON hebben sinds het 
begin van het televisietijdperk veelvuldig 
samengewerkt in het nog volwaardiger 
oecumenisch verband van protestant en 
katholiek. Een van de voorbeelden die het 
meest in het oog loop! is de actualiteiten
rubriek 'Kenmerk', de oudste op de Neder
landse televisie (1963) en een gezamenlijk 
programma van RKK en IKON. 

A ministry, not a business 
Het IKOR voerde in zijn briefhoofd de 
spreuk 'A ministry, not a business'. In 1960 
is het bestuur 'van mening dater in de aan
vang wellicht reden is geweest het 'minis
try'-karakler van het IKOR te onderstrepen 
tegenover de 'ondernemingen' in de rest 
van het Nederlandse omroepwezen, maar 
acht zulks thans niet meer opportuun. Bij 
het aanmaken van nieuw briefpapier zal de 
bedoelde regel niet meer worden afge
drukt'." Oat er sindsdien reeds lang sprake 
is van een semi-publiek bestel betwijfelt 
niemand meer. Opnieuw komt !hans de 
vraag op waarin de kerkelijke omroep zich 
als 'ministry' onderscheidt van de overige 
omroep'ondernemingen', een vraag die 
mag en moet worden gesteld wanneer het 
gaat om de legitimatie - de wettelijke ga
rantie - van de kerkelijke zendmachtigin
gen. 
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Dit ministerium - dat dienstwerk- kan ik 
het best illustreren vanuit de directe prak
tijk van de enige kerkelijke omroeporgani
satie, de IKON. VU-hoogleraar in de prak
tische theologie Fire! heeft ooit de IKON
programmamakers vergeleken met 
'ambtsdragers', daarmee doelend zowel 
op hun zelfstandigheid als op hun betrok
kenheid en opdracht. De programmama
kers geven vorm aan de gestalte van de 
kerk in de omroep. Die omroepgestalte is 
zowel analoog aan de primaire gestalte 
van de kerk, als daarvan verschillend. 

De analogie komt tot uitdrukking in de 
wijze waarop de kerkelijke functies van 
verkondiging en viering, het bieden van 
gemeenschap en levensorientatie, het 
pastoraat en het diaconaat in het omroep
werk worden vertaald. De statuten vermel
den als uitgangspunt van de Stichting 
IKON de basisformule van de Wereldraad 
van Kerken; de IKON-kerken zijn 'een ge
meenschap van kerken die de Heer Jezus 
Christus als God en Heiland overeenkom
stig de Heilige Schrift belijden en daarom 
hun gemeenschappelijke roeping geza
menlijk willen vervullen tot eer van God, de 
Vader, Zoon en Heilige Geest' 6 

Verkondiging en viering is vanouds het 
hart van de radioprogrammering. Op de 
televisie bestaat in dit opzicht terughou
dendheid. De kerkdienst is geen kijkspel; 
als tv-programma- wat een kerkdienstuit
zending immers isl - is de registratie van 
een reguliere viering statisch. Het is bo
vendien- ook in theologisch opzicht- een 
merkwaardige doublure om op dezelfde 
tijd door dezelfde kerkelijke omroep zowel 
een dienst uit te Iaten zenden via de radio 
als de tv. Radio heeft voorrang. De luiste-

5. Notulen van 4 maart 1960. geciteerd door Harry Brock
hus. A ministry, not a business. De geschiedems van 
het /KOR 1946-1976. lnstituut voor Massacommunica
tle, Univers1teit van Amsterdam. z.J .. 75. 

6 Buiten beschouw1ng blijft dus de programmafilosof1e 
van het RKK en van het Nederlands lsraelit1sch Kerk
genootschap. De vclgende verwoording van het IKON
beleid komt m1j echter voor op haar plaats te zirn. daar 
zir betrekk1ng heeft op het grootste deel van de kerke
lirke zendtird en ten dele ook op de andere kerken van 
toepassing is. 
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raar is meer betrokken, minder voyeur. 
Woord en muziek communiceren gemak
kelijker; het beeld verstoort niet en leidt niet 
af.l Het bereik is grater; zieken en ouden 
van dagen, automobilisten en werkenden 
hebben gemakkelijk toegang. 

Gemeenschapsoefening en levens-
orientatie zijn essentieel voor het kerkelijk 
Ieven. Deze functies keren terug in de om
roepgestalte van de kerk. Zeer belangrijk 
is decennialang het kerkelijk jeugdwerk 
geweest. Hoewel dat bij lange na niet ver
dwenen is, is het toch sterk afgebrokkeld 8 

De aandacht voor de jeugd is er van meet 
af in de kerkelijke programmering ge
weest. Die beide functies: 'jeugd' en 'infor
matie' hadden onmiddellijke prioriteit toen 
de televisie haar intrede deed, namelijk in 
het jeugdprogramma 'Logboek' en de sa
men met RKK gemaakte actualiteitenru
briek 'Kenmerk', blik vanuit de kerken op 
de wereld, en blik van de wereld op de 
kerk. Beide tradities zijn ononderbroken 
voortgezet en uitgebouwd. De radiorubriek 
'De Andere Wereld van Zondagmorgen' is 
het radiocomplement van 'Kenmerk'. 

Het pastoraat komt in de allereerste 
plaats tot uitdrukking in de programmering 
zelf. Troost en levenshulp zijn in de recen
te periode doelstellingen geweest van de 
kerkelijke programmering waarop nieuwe 
bezinning heeft plaatsgevonden. 9 Groot is 
de lijst van programma's die de IKON ge
maakt heeft met het oog op deze doelstel
ling: interviews, gespreksprogramma's, 
documentaires, docudrama en drama, 
thema-kerkdiensten. Daarnaast is er het 
werk van het oecumenisch radiopastoraat, 
parallel aan de radio- en tv-programme
ring. Duizenden vinden met hun geestelij
ke en praktische levensproblemen vanuit 
hun gerespecteerde anonimiteit de weg 
naar de pastor.' 0 Het gaat hierbij niet om 
'nazorg', maar om ambtelijk pastoraat en 
diaconaat door predikanten die ambtsdra
gers zijn van de kerk en door de kerk voor 
dit werk beroepen." 

Behalve dat de kerkelijke omroep diaco
naat verleent, roept hij ook op tot diaco-
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naat. De kerkcollecte kreeg in de omroep 
gestalte in het werk van de 'Wilde Ganzen', 
aanvankelijk een commissie van het IKOR, 
sinds 1972 een dochterstichting van IKOR 
en IKON.' 2 

De kerk in de omroep transponeert haar 
functies dus waar mogelijk naar de werk
wijze van de omroep. Zij is hierbij de oor
spronkelijke apostolaire doelstelling trouw 
gebleven: gerichtheid op en dienstbaar
heid aan de samenleving. Haar plek is be
scheiden, maar zij wil die met overtuiging 
blijven innemen. Nimmer is van deze posi
tie misbruik gemaakt ter wille van de 'PR' 
van de betrokken kerkinstituten. De kerke
lijke omroep is belangeloos en maakt zich 
als omroepinstelling niet breed. Er is geen 
ander doel dan het programma en het on
middellijk daarmee verbonden radiopasto
raat en diaconaat. 

Op de wetgever en de media-autoritei
ten doen de kerken dan ook het beroep dat 
zij in hun omroepgestalte- de IKON- niet 
zullen worden betrokken in de om zich 
heen grijpende concurrentiestrijd, finan
ciele gevechten en politieke debatten. lm
mers, het verlenen van de zendmachtiging 
van overheidswege veronderstelt tevens 
het waarborgen van de voorwaarden 

7. De kerken hebben sinds hun plaats1ng op Hilversum 
5, later Radio 5 daartegen geprotesteerd. Het luister
cijler is aanz1enlijk gedaald; de AM-zender van Radio 
5 is in veel gevallen niet ontvangbaar (z1ekenhuizen. 
autoradio"s) en moe1lijk vindbaar. De gelu1dskwaliteit 
doet aan de uit te zen den muziek onrecht. 

8. Zie hierna (par. 4) over de verlegging van maat
schappelljke functies naar de omroep. 

9. Vgl Ds. W.J. Koole. Kan televisie troosten? Levens
hulp als pastorale omroepbijdrage. IKON, Hilversum 
1984 ( doctoraalscript1e VU). 

10 Zie prof.dr. J. Firet en dr. J. Hendriks, lk heb geen 
mens. De anonieme pastorale relatie. Den Haag 
1986. 

11 Van 1959 tot zijn overli]den in 1986 ds. AIJe 
Klamer.Sinds 1987 ds. Hans Stolp. In 1991 werd. ge
zien de dringende maatschappelijke behoefte, door 
het IKON-bestuur een tweede pastor toegevoegd, ds 
Judith van der Wert 

12. De stichtingsvorm bleek wenselijk teneinde Wilde 
Ganzen in staat te stellen zelfstandig rechtshandelin
gen te verrichten en de door de gevers bijeenge
brachte hulpgelden te vrijwaren tegen het risico dat 
die eventueel zouden moeten worden ingezet ter dek
king van de omroepexplo1tatie van het IKOR. Wilde 
Ganzen bleef overigens gelijk de stichting verricht 
het pastorale en diaconale werk van de IKON. 
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waaronder die zendmachtiging kan wor
den uitgeoefend 

Mediatheologische opmerkingen 
Hoewel de kerkelijke omroep began met 
het uitzenden van kerkdiensten, heeft de 
kerkelijke programmering zich spoedig 
ontwikkeld tot een breder programma Oat 
komt omdat het kerkelijk Ieven niet aileen 
bestaat uit het houden van kerkdiensten, 
maar zich manifesteert in allerlei vormen 
van gemeenschapsoefening, bezinning en 
dienstbetoon. Het is merkwaardig welk 
een negentiende-eeuws kerkbeeld voor
komt bij veel beleidsmakers in Hilversum 
en Rijswijk. Hoewel vijf miljoen - per huis
houding ook omroepbijdragen betalende
Nederlanders lid zijn van een kerkgenoot
schap bestaat het beeld van een verdwij
nende irrelevante instelling, met name bij 
diegenen die niet gehinderd worden door 
kennis van het maatschappelijke veld in dit 
opzicht, noch door enige belangsteiling 
voor wat kerkelijke werkers - en program
mamakers - drijft. Hoewel 45 jaar praktijk 
van het kerkelijk omroepwerk voor zichzelf 
spreekt- dat moet het overigens ook; er is 
geen ander belang dat verdedigd hoeft te 
worden - kan het gebeuren dat ambtena
ren of politici de kerkelijke programmering 

De kerkelijke omroep werkt 
niet voor een doelgroep 
maar voor het publiek 

eenvoudig verwijzen naar het 'doelgroe
pen'vlak De kerkelijke omroep werkt ech
ter niet voor een eigen doelgroep, maar is 
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er voor het publiek '3 Hij is missionair in de 
zin van beschikbaar en gedreven; hij is niet 
uit op ledenwinst voor de kerken. Die pu
blieke functie van de kerken verplicht; zij 
vereist een weloverwogen en professio
neel gebruik van de publieke media radio 
en televisie. De zendmachtiging nodigt uit 
tot de vertaling van de kerkelijke opdracht 
in de taal van de media en de situatie van 
de luisteraar en kijker. De externe pastora
le situatie is voor kerkleden en niet-kerkle
den gelijk. Hun problemen en interessen 
zijn, met de toenemende invloed van de 
maatschappelijke conditionerende facto
ren, ook hoe Ianger hoe meer identiek. 

In dit deelnemen aan de algemene con
dition humaine gaat het niettemin om zin
duidingen en om 'signalen van gezind
heid'. De 'kerkelijke boodschap' blijft dus 
essentieel. Maar die is niet 'boodschappe
rig'. De Amerikaanse predikant William 
Fore waarschuwt tegen de corruptie van 
de drang tot 'effectiviteit' in de religieuze 
en pastorale communicatie." Oat betekent 
dat de religieuze communicatie grondig 
verschilt van de gebruikelijke technologi
sche communicatie-opvatting, die middel 
en doel, kosten en baten wil bepalen op 
grond van de technische relatie tussen 
'zender', 'boodschap', 'kanaal' en 'ontvan
ger', bij welke laatste een bepaalde wil 
dient te worden opgelegd of anders ge
zegd, gedragsverandering bereikt. De 
Evangelieverkondiging is niet manipulatief. 
Deze heeft een diepe theologische oor
zaak, die des te meer spreekt in het kerke
lijke omroepwerk. Fore definieert commu
nicatie dan ook anders: als een 'gezamen
lijk delen van ervaringen door middel van 
gemeenschappelijk begrepen betrekkin
gen'.'s 

'De mens in zijn situatie is mede-consti
tutief voor het verkondigingsgebeuren', 

13. De IKON kent maar een 'doelgroep'programma. 1n de 
zin dat het programma bedoeld is voor een speclfie
ke groep; dat ZIJn de twee telev1s1ekerkd1ensten per 
jaar voor de doven en slechthorenden. 

14 William F. Fore, Television and rel1gion. The shaping 
of faith. value and culture, Minneapolis 1987, 52. 

15 lbid.47. 
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schrijft Okke Jager. 'Juist wie het theolo
gisch uitgangspunt vooropstelt, kan de 
empirische gegevens over de menselijke 
situatie niet verwaarlozen: het is God die 
de mens ruimte geeft'.' 6 Het inslaan van de 
Gees!- 'Soms gebeurt het zomaar'.'' Daar
om kan de kerkelijke omroep eigenlijk ai
leen in gelijkenissen spreken, zoals Jezus 
in het publiek in gelijkenissen sprak. 'Zan
der gelijkenis sprak Hij tot hen niet, maar 
afzonderlijk aan zijn discipe!en verklaarde 
Hij alles' (Marcus 4 33). De 'boodschap
sec' is niet overdraagbaarl Want wie heeft 
die zal meer ontvangen, en die niet heeft, 
hem zal ontnomen worden. De toehoor
ders dienen zichzelf af te vragen hoe en 
waarom zij horen. 'Met de maat waarmee 
gij meet zal u gemeten worden' (Marcus 4 
24). De goede verstaander verstaat reeds; 
hij kan slechts groeien in de herkenning 
van de ontmoeting. Het heeft alles te rna
ken met de spanning tussen het Messias
geheim en de openbaarheid, de publici
lei!. 'e Daarom blijft er in de analogie tussen 
kerk en kerkelijke omroep ook het verschil 
tussen beide: samenhangend met het ver
schil dat Jezus aanbracht tussen de disci
pelen, aan wie Hij alles verklaarde, en de 
menigte voor wie Hij in gelijkenissen sprak. 

De wijze waarop de kerkelijke omroep 
zich in Nederland heeft ontwikkeld, ver
schilt sterk van de situatie in veel andere 
Ianden. Ook in dit opzicht is het Neder
landse omroepbestel uniek. Of aan de ker
kelijke omroep in zijn huidige gedaante de 
waardevolle ruimte zal worden blijven ge
geven om haar aanbod aan de publieke 
omroep te blijven leveren, hang! intussen 
af van de mediapolitiek, die hiervoor al of 
niet de voorwaarden kan scheppen. 

Zendmachtiging en secularisatie 
Het getuigt van weinig inzicht in de maat
schappelijke ontwikkelingen wanneer men 
thans' 9 aan de taak van de kerkelijke om
roep zou willen afdoen vanwege een ver
minderde betekenis van de kerken die het 
gevolg zou zijn van de kerkverlating 20 In 
de eerste plaats hebben de kerken geen 

Christen Democratische Verkenningen 11/91 

zendtijd op basis van ledentallen. In de 
tweede plaats worden de begrippen kerk
verlating, ontzuiling en secularisatie ten 
onrechte met elkaar verward. 

Er is sprake van een grote mate van ont
zuiling, maar de kerkelijke omroep (het 
IKOR) is juist ontstaan uit het streven vrij te 
zijn van de zuilen en hun belangenbeharti
ging en beschikbaar te zijn voor de gehele 
samenleving. 

Over de hele linie is in de afgelopen de
cennia bij maatschappelijke instituties 
(verenigingen, vakbonden, enzovoort) tunc-

16. Dr. 0 Jager. Verkondiging en massamedia (Kampen 
1971) 21 

17 Vgl. Soms gebeurt het zomaar. Over de mogeliJkheid 
van geJOofsverkondiging door een kerkel1jke omroep. 
met bijdragen van F.O. van Gennep, L. Leertouwer en 
S.J. Doorman, Baarn 1987. 

18 Zie het boeiende betoog van Van Gennep in Soms 
gebeurt het zomaar. 'Kan televisie verkondigen? Eni
ge gedachten ter gelegenhe1d van het 40-jarlg be
staan van de IKON'. 9-45 

19. Zoals het Commissanaat voor de Media 1n zijn (aan
vankelljke) afWIJZing van het verzoek om kerkelijke 
zendtijduitbreiding. 

20. Hoewel onm1skenbaar het admmistratieve ledenaan
tal van de kerken is teruggelopen, IS de kwal1teit van 
het lidmaatschap in de laatste decennia opmerkel1jk 
ge·intenslveerd De kerkel1jke begrotingen blijven min 
of meer stabiel, hetgeen w1l zeggen dat de bijdragen 
per lid een st1jgende lijn vertonen. Het aantal kernle
den van de kerken (leden die functies bekleden en 
vr1jwill1gerswerk verrichten) becijferde dr. L. Halman 
recentel1jk voor Nederland op 26% - verreweg het 
hoogste 1n Europa (afgez1en van lerland). Samen met 
de modale en randleden bedraagt de kerkelijkheid in 
Nederland 61% (Loek Halman, Waarden m de Wes
terse were/d(Tilburg 1991) 83). Tussen 1977 en 1986 
nam het aantal vrijwill1gers in Nederland (18 1aar en 
ouder) toe met 30%. In dezelfde periode groeide het 
aantal vr1jw1lligers 1n de protestantse kerken met ruim 
het dubbele van d1t landel1jk gemiddelde (en in de ge
hele kerkelijk-godsd1enst1ge sector 1ncl. de rooms
katholleke- met 56%) Na de sport en de hobby is de 
kerk de grootste 'werkgever' van vriJwilligerswerk 
(CBS-gegevens, verkregen v1a het KASKI; vrijwilli
gerswerk gedefinieerd als werkzaamheden die mln
stens gemiddeld 4 1/2 tot 5 uur per week 1n beslag 
nemen). Prof. Henau merkt op dat door de kerkelijke 
plunformiteit, die in Nederland een h1stor1sch gege
ven is (er is niet een overgrote staatskerk), het kerk
lidmaatschap bewuster is en act1ever dan in andere 
Ianden. 'De maatschappelijke d1fferen\latie heeft h1er 
aanle1ding gegeven tot een plural1sme dat in de elek
tronische media een plaats aan de kerk en religie ga
randeert zoals nergens anders ter wereld' (E. Henau. 
'Van Chnstelijk Nederland naar Christenen 1n Neder
land', 1nle1ding op het Symposium 'Boodschap aan 
de Boodschap ·, gehouden 1n het kader van het Willl
brordjaar op Kerk en Wereldte Driebergen, 16-18 no
vember 1989). 
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tieverlies opgetreden en is sprake van een 
dalende 'vullingsgraad', dat wil zeggen het 
aantal leden is teruggelopen In dit veran
deringsproces vormen de kerken geen uit
zondering. Oat is echter niet hetzelfde als 
secularisatie. Felling c.s. kwalificeren 9% 
van de Nederlandse bevolking als 'gelovig 
onkerkelijk' (gelovig in de zin van een ge
articuleerd christelijk geloof) 2 ' 

'Het kenmerk van de verzuiling is vooral 
geweest dat mensen en groepen uit ver
schillende sectoren van de samenleving 
met elkaar integreerden tot een totaal 
maatschappelijk verband dat boven de 
sectoren uitging. De ontzuiling die sinds 
1960 is opgetreden heeft dan ook een ver
lies betekend aan integratie. Allerlei ver
enigingen en instituten verzwakten, en hun 
onderling verband eveneens. Juist de ont
zuiling heeft de betekenis van radio en te
levisie en met name ook van de kerkelijke 
omroep, sterk doen toenemen. In de ont
stane leemten heeft de omroep een inte
gratiefunctie gekregen. Als massamedium 
is hij in de plaats gekomen van allerlei me
dia die vroeger binnen de zuilen voor inte
gratie zorgden, maar die inmiddels niet 
meer bestaan.' 22 De belangstelling voor re
ligieuze en ethische vragen is geenszins 
afgenomen. De vragen worden op andere 
wijzen gesteld en de antwoorden gezocht 
op andere dan de traditionele plaatsen. De 
rol van de omroep is hierbij inmiddels do
minant geworden 

Blijft er een publiek bestel? 
De kerkelijke omroep in Nederland is, zo
als in het voorgaande is belicht, een zuiver 
publieke bijdrage aan het publieke pro
gramma-aanbod Hij staat of vall in de toe
komst met: 
1 de handhaving van een levensvatbaar 

publiek stelsel en 
2 de continuering van de kerkelijke positie 

daarbinnen. 
De omroeppolitiek staat !hans op een be
langrijk kruispunt. De financiering van Hil
versum is in het verleden mede afhankelijk 
gemaakt van reclame-inkomsten. Thans 

434 

Mediabeleid 

blijkt dit de Achilleshiel te zijn van het be
stel, doordat de monopoliepositie van het 
publieke bestel is doorbroken en de con
currentie moet worden aangegaan op de 
reclamemarkt. Het Hilversumse aanbod 
word! zo noodgedwongen gelijkvormig 
aan dat van de commerciele concurrent. 
Dit wil tegelijkertijd zeggen dat de omroep
verenigingen ook steeds meer gelijkvor
mig aan elkaar programmeren. De enorme 
versnippering" die de proliferatie van om
roepverenigingen, met name door de 
komst van de oorspronkelijk commerciele 
zenders TROS en VOO, te zien heeft ge
geven, resulteert dus tegelijkertijd in een 
monotonie die de concurrentiekracht weer 
verder verzwakt. 

De stromingen gaan steeds meer schuil 
achter de programmatische eenvormig
heid. Niet aileen dwingt de commerciele 
concurrentie en dwingen de omroepver
enigingen elkaar daartoe, zelfs de NOS 
brengt verstrooiende programma's - se
ries, films en dergelijke - die onmogelijk 
kunnen worden verklaard uit de 'bij uit
stek'-taken die zij heeft te verrichten. Het 
publieke element in ons semi-publieke be
stel wordt door het semi-commerciele ka
rakter dus stelselmatig uitgehold. Oat is 
ook voorspelbaar, gezien de dynamiek 
van de hier werkzame krachten. Aileen een 
afscherming van dat publieke element kan 
het publieke aanbod in de toekomst waar
borgen. 

De eerste eis voor de omroeppolitiek 
kan dan ook niet anders zijn dan een dui
delijke scheiding van geesten en mecha
nismen aan te brengen in een reeds lang 
noodzakelijk duaal bestel. Waarschijnlijk is 
het daarvoor al te laat en is een 'triaal' be
stel noodzakelijk: zuiver publiek, semi-pu-

21 A. Fellmg, J. Peters. 0. Schreuder, Ge!oven en Ieven 
Een nationaa/ onderzoek naar re!ig1euze overtuigin
gen (Ze1st 1986) 65/66, 77. 119 

22 Aide-memo1re, namens de kerken overgelegd aan 
het Commissariaat voor de Media bij de hoorz1tting 
van 21 februari 1989 mzake de zendtiJduitbreiding, 3 

23. Deze versnippenng werd t1jdens een recent omroep
congres ook door een vertegenwoordiger van de ad
verteerderswereld aan de kaak gesteld 
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bliek (op de mark! opererend, echter zon
der winstoogmerk) en commercieel. 

De criteria voor de publieke omroep 
dreigen sinds het tot stand komen van de 
huidige Mediawet !hans te veranderen: 
ging het blijkens de memorie van toelich
ting toen nog om openheid, pluriformiteit 
en non-commercialiteit, thans spreekt de 
Pinksternotitie van 'het presenteren van 
een veelzijdig aanbod voor een breed pu
bliek, gebaseerd op een eigen standaard 
voor de pluriformiteit en de kwaliteit van 
dat aanbod, daarbij rekening houdend met 
de concurrentiepositie van dat bestel'. 74 Dit 
is een gevaarlijk vage, en onwerkzame de
finitie van het publieke bestel. Het is dui
delijk dat, wil de minister een zuiver pu
bliek domein in de omroep in stand hou
den, zij dit financieel moet afschermen van 
die 'concurrentiepositie'l lmmers, reeds nu 
bewerkt die concurrentiepositie het omge
keerde van kwaliteit en pluriformiteit. Een 
merkwaardige fictie is ook gelegen in de 
gedachte dat extra programmageld - be
tere programma's dus - zouden kunnen 
concurreren om reclame-opbrengsten. 
Het succes van RTL-4 is immers bereikt 
met een gemakkelijk en goedkoop type 
programmering. Hier blijkt duidelijk dat de 

Betere programma's zullen 
in het huidige mechanisme 
de publieke omroep nog 
verder verzwakken 

normen van publiek en commercieel niet 
kunnen worden vermengd. Betere pro
gramma's zullen in het huidige mechanis
me Hilversum nog verder verzwakkenl 
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Het McKinsey-advies heeft - meer dan 
het gevolgde Meerjarenplan van de NOS
de eigen eisen onderstreept die voor het 
publieke stelsel moeten blijven gelden. De 
IKON heeft er vroegtijdig op gewezen dat 
iedere meerjarenplanning in onduidelijk
heid eindigt, zolang de politiek niet heeft 
vastgesteld wat, naar inrichtingsvorm en 
inhoud, in de toekomst onder publieke om
roep zal worden verstaan. Zolang dat niet 
duidelijk is, ontbreekt immers het object 
van de planning. De kerkelijke omroep ver
zet zich er dan ook tegen thans te worden 
betrokken in mechanismen van beleids
voornemens die wegens deze principiele 
onduidelijkheid uitsluitend resultaat zijn 
van willekeur en persoonlijke inzichten van 
beambten, ambtenaren en bestuurders. 

In het schaarse overleg waarin de zoge
naamde kleine zendgemachtigden in de 
recente periode door het Dagelijks Bestuur 
van de NOS zijn betrokken, heeft de IKON 
verklaard het - onder het zojuist vermelde 
voorbehoud'" - in grote lijnen eens te zijn 
met de McKinsey-aanbevelingen. Het 
McKinsey-rapporF" onderstreept de eigen 
kwaliteitseisen die de publieke omroep 
zich heeft te stellen. Het bepleit versterking 
op het terrein van de eigen Nederlandse 
produktie, met name van drama, en op dat 
van identiteitsprogramma's van hoog jour
nalistiek niveau, waaronder de actualitei
tenrubrieken. McKinsey concludeert daar
bij dat extra aandacht is vereist voor pluri
formiteit, kwaliteit, diepgang en originali
teit. Optimale inzet van medewerkers 
(geen leegloop, geen 'werkgelegenheids
programmering') en aankweek van nieuw 
talent dienen prioriteit te zijn. Professionali
teit" is het sleutelwoord. Maximaal moet 

24. Nota Publieke omroep in Nederland. van de mrnister 
van WVC, aan de TK aangeboden op 6 juni 1991, 13 

25 Voert de mrnister een mediabeleid of een reclame-rn
komstenbeleid? 

26. McKinsey & Company. Herwmnen van aantrekkings
kracht door versterking van televisieprogrammering. 
Eindrapportage aan NOS-bestuur. 19 december 
1990. 

27 Terwrjl de 'kleine zendgemachtrgden' word! verweten 
dat ZIJ door hun bestaan de verbetering van het pu

--t 
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worden samengewerkt tussen zendge
machtigden op een net. Netcoordinatie 
van de programmering alsmede afstem
men van de programma's tussen de drie 
publieke netten onderling - rekening hou
dend met de concurrentie- vormt het sluit
stuk van het nieuwe omroepgebouw. 

De IKON onderschrijft deze beginselen 
geheel. De IKON sprak zich reeds vroegtij
dig publiekelijk uit voor een onafhankelijke 
channelmanager die tot taak zal hebben 
het door de zendgemachtigden geleverde 
aanbod optimaal te plaatsen. Sinds 1988 is 
er goede samenwerking tussen IKON, 
HOS en RVU. De IKON zelf is niet minder 
dan een fusie van de omroepactiviteiten 
van de dertien participerende zendge
machtigde kerken (acht binnen de stich
ting, vijf in samenwerking met de stichting). 
Aan de programmatische eisen van Mc
Kinsey- eigen produkt, eigen profiel, een 
door de RTV-kritiek bevestigd kwaliteitsni
veau- voldoet de kerkelijke omroep. Werk
gelegenheidsprogrammering komt niet 
voor; jeugdig omroeptalent begon zijn car
riere veelvuldig bij de IKON. Vandaar dat 
het McKinsey-team bij zijn aanbevelingen 
er van uitging dat de programma's als van 
de IKON en de Humanistische Omroep 
Stichting in de avonduren thuishoren, en 
niet in dagtijd. De door deze omroepen ge
maakte genres voldoen immers aan de ei
sen die aan prime-time gesteld worden. 

Het Meerjarenplan van de NOS vermeldt 
vervolgens terecht dat de vergaande vor
men van samenwerking per televisienet in 
principe niet bij de 'kleinen', maar juist bij 
de grote omroepen tot bezuiniging kunnen 
leiden 28 lmmers, die vergaande vormen 
van gezamenlijkheid zouden doublures 
doen ontstaan bij de indirecte diensten, 
zoals studiediensten, beleids- en docu
mentatie-afdelingen, personeelsdiensten, 
voorlichtings-units enzovoort. Bij de IKON 
bedraagt de overhead29 niet meer dan 5% 
van de totale bedrijfskosten. Er zijn geen 
afdelingen die niet onmiddellijk op het pro
grammawerk zijn betrokken. Het IKON-be
drijf is een intensief werkend programma-
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atelier, waarvan invoeging op welk net dan 
ook probleemloos en zonder kosten kan 
plaatsvinden. Oat deze ook zonder bezui
nigingen moet geschieden spreekt van
zelf, indien aan de kwaliteitseis voor de 
programmering word! vastgehouden 

Komenda besluitvorming 
Thans staat de politiek voor belangrijke be
slissingen over de toekomstige structuur 
van de publieke programmering en de ver
houding daarvan tot de commerciele om
roep. In dit kader is ook de wettelijke, be
stuurlijke en financiele positie van de ker
kelijke omroep aan de orde. Uit het voor
gaande is duidelijk dat in een duaal (of 
triaal bestel) de kerken volop thuishoren in 
het publieke domein. Tot slot worden en
kele standen van zaken gegeven en con
clusies getrokken van concrete aard. 

a. 'Kerkelijk programma' 
'De Mediawet schrijft voor dat een kerkge
nootschap of een daarvan afgeleid orgaan 
als de IKON zijn programma geheel moet 
gebruiken voor een kerkelijk programma. 
Bij de IKON is daar geen sprake van', zo 
weet De Telegraaf, 30 'want bij de kerken ligt 
zijn werkelijke interesse niet. Met een ker
kelijk programma heeft de IKON al jaren 
niets meer van doen'. Het schijnt dat deze 
'onpartijdige' 3

' visie, niet gehinderd door 

---. 
27. bl1eke omroepsysteem in de weg staan - waarbiJ on

gemerkt het begrip 'programmaverbetering' IS gaan 
betekenen 'bevordermg van programma's die de re
clame-inkomsten maximaliseren· - wordt gemakshal
ve niet aileen aan de 1nhoud van de programmering 
voorbiJQegaan, maar ook aan de professionaliteit die 
JUist in de kleine organisaties hoog IS opgevoerd Ver
meldlng in d1t verband verdient het feit dat het eerste 
leerboek voor het telev1siewerk is geschreven door 
een tweetal programmamakers uit deze 'kleinen· af
komstig. t.w. Eric Oosthoek (IKON) en Ab Reevoort 
(NOT) Basisboek televisiemaken. Handboek voor het 
recenseren en produceren van vdeo-programma's. 
Wolters-Noordhoff (Groningen 1990) 412 

28 NOS-Bestuur. MeerJarenplan 1991-1995, Nederland
se publieke omroep. Dee/ 1.- Te!evisie, 19 april 1991, 
11 

29. Telefoon, huishoudel11ke dienst, financiele admmistra
tie, algemene directie. ondernemingsraad. 

30. Hoofdredact1oneel commentaar op 6 december 
1989. 
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enige kennis van zaken, eveneens veld 
wint in Hilversum en Rijswijk. Uitgesproken 
wordt zij meestal niet, maar voelbaar is de 
gedachte dat de kerk in de omroep zich 
moet beperken tot het uitzenden van kerk
diensten of het houden van theologische 
lezingen. Oat ook de kerk zich heeft te me
ten aan eisen van artisticiteit en van pro
fessionaliteit samenhangend met de aard 
van het medium, ontgaat uiteraard diege
nen die behept zijn met wat hierboven een 
negentiende-eeuws kerkbegrip werd ge
noemd. 

Gelukkig is er ook kennis van zaken. 'De 
IKON is een onmisbare stem van een bid
dende en werkende kerkgemeenschap', 
aldus besloot minister Brinkman zijn toe
spraak bij het veertigjarig jubileum van dit 
interkerkelijk samenwerkingsorgaan. 'De 
IKON toont aan iedereen die er kennis van 
wil nemen dat de kerk van vandaag een 
kerk is die op maandag en zaterdag net zo 
goed moet 'uitzenden' als op zondag. En 
dat daarbij de pluriformiteit van de samen
werkende kerken ook tot uitdrukking komt 
in de pluriformiteit van het IKON-program
ma-aanbod, is aileen maar gezond.' 3

? 

Hierboven werd reeds een belichting 
gegeven van de ontwikkeling van het pro
gramma en de programmafilosofie. Wette
lijk en bestuurlijk is de stand van zaken al
dus. De Mediawet bepaalt voor iedere ca
tegorie van zendgemachtigde de doelstel
ling in termen van een tautologie. Zo zegt 
artikel 50.3 MW: 'Een kerkgenootschap ge
bruikt zijn zendtijd geheel voor een kerke
lijk programma'; analoge formuleringen 
worden in hetzelfde artikel gegeven voor 
de omroepverenigingen, 33 de educatieve 
omroepinstellingen, de genootschappen 
op geestelijke grondslag en de politieke 
partijen. Oat wordt uiteraard niet nader in
gevuld; dan zou de wet in strijd komen met 
de in de Grondwet verankerde vrijheid van 
meningsuiting en de pers- en omroepvrij
heid. Preventieve en programmatische 
overheidsbemoeienis met de omroep is in 
Nederland ondenkbaar. Artikel 48 MW 
geeft de richtlijn 'ledere instelling die 
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zendtijd he eft verkregen bepaalt, onver
minderd het bij of krachtens de wet be
paalde, vorm en inhoud van haar program
ma en is verantwoordelijk voor hetgeen in 
haar zendtijd wordt uitgezonden.' De me
marie van toelichting stelde nog eens wat 
vanzelfsprekend is: 'De inhoud van de pro
gramma's wordt uitsluitend door de om
roepinstellingen zelf bepaald. Aantasting 
daarvan door derden - inclusief de over
heid- is uitgesloten.'34 

Aile programmamakers bij de IKON wor
den rechtstreeks door het kerkelijke be
stuur benoemd. Het bestuur is verantwoor
delijk voor het ene, oecumenische pro
grammabeleid. Het onderhoudt daartoe 
een veelvuldig contact met de (tweehoof
dige) directie, die Ieiding geeft aan het 
programmabedrijf. De niet-participerende 
kerken (ZVK-kerken) hebben geregeld 
overleg met de directeur Algemene Zaken 
over de eigen en gemeenschappelijke be
langen. 

De IKON is geen zendgemachtigde, 35 al 
zijn sommige beleidsmakers van dit gege
ven niet op de hoogte. Artikel 36.4 MW 
geeft voor de kerken een drietal mogelijk
heden aan ter verzorging van hun pro
gramma's. Zij kunnen zich wenden tot de 
NOS, tot een omroepvereniging (zoals het 
RKK heeft gedaan bij de KRO) of zij kun
nen zelf een orgaan in het Ieven roepen. 
Zulk een uitvoeringsorgaan is de IKON. 

31 ZiJn verklaring van onpart11digheid 'u1tslu1tend in 
dienst van's lands belang' laat De Te/egraafdageliJkS 
aan zijn commentaar voorafgaan. 

32. Symposium van 8 november 1986 te Oriebergen. De 
tekst van de rede is afgedrukt in Afstemmen op mor
gen. IKON-bele1dsnota 1988, 56-58. 

33 Voor hen geldt het, bij a.m.v.b nader te regelen. 'al
gemeen programmavoorschrift' 

34. TK, vergaderjaar 1984-1985, 19136, nr. 3, 103. 
35. Oeze stand van zaken werd terecht- gecontlnueerd 

door aanvaarding van een tweetal moties Van der 
Sanden/Beinema. TK, vergaderjaar 1985-1986, 
19136, nrs. 31 en 35. Oat art. 36 lid 1 MW het moge
liJk maakt om wei degelijk een zendmachtig1ng toe te 
wijzen aan een rechtspersoon waarin kerken of gees
telijke genootschappen samenwerken. laat de positie 
van de IKON-kerken onverlet: de bepaling was wen
selijk met betrekking tot de lOS (lslamitische Omroep 
Stichting), die houdster IS van haar zendmachtig1ng. 
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Met ieder van de dertien kerken, zowel de 
acht participerende als de vijf niet in de 
stichting deelnemende kerkgenootschap
pen, heeft de IKON een overeenkomst ge
sloten, waarbij de kerken zich de in artikel 
48 bedoelde eigen verantwoordelijkheid 
voorbehouden en regelen 36 Twee-jaarlijks 
verantwoordt de IKON bij de kerkbesturen 
zijn activiteiten en voorgenomen beleid 31 

De kerken zijn dus zelf de zendgemach
tigden Voor de veertien kerken die uitzen
den onder het hoofd RKK, IKON en ZVK 
geldt, dat deze zendmachtiging aan hen 
gezamenlijk is gegeven. De jaarlijkse ra
dio- en televisiezendtijdbesluiten specifi
ceren niet de zendtijd voor ieder kerkge
nootschap afzonderlijk."8 

De ontwikkeling van het kerkelijk pro
gramma naar zijn huidige kwaliteit is- ten 
overvloede - door de verantwoordelijke 
ministers ook expressis verbis gesanctio
neerd. Een KB van 1972 stelde reeds 'dat 
"kerkelijke uitzendingen" blijkens de wor
dingsgeschiedenis en de strekking van ar
tikel 16 OW een begrip is dat meer omvat 
dan "uitzendingen van godsdienstoefenin
gen" ' 3

q De memorie van toelichting op het 
ontwerp-Mediawet luidt met betrekking tot 
het bovengeciteerde artikel 50 'Een pro
gramma op kerkelijk of geestelijk terrein, 
zoals bedoeld in het derde en vierde lid, 
kan conform de huidige praktijk ruim wor
den opgevat. ''o 

b. Onderbrenging bij de NOS is 
uitgesloten 

In Hilversum heeft het gezamenlijke besef 
publieke omroep te zijn zeer geleden. Ge
durende de laatste zeven jaren is aan de 
gezamenlijkheid geleidelijk aan grote af
breuk gedaan. Daar aile zendgemachtig
den het moeten hebben van de ene, in om
vang beperkte omroepbegroting, is een 
concurrentiestrijd ontstaan om de schaar
se middelen en om de plaatsing binnen het 
zendschema. De kerken zijn, evenmin als 
de overige zendgemachtigden ex artikel 
36 MW, niet in het NOS-bestuur vertegen
woordigd. Het overleg dat de NOS-voorzit-
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ter op grond van artikel 19 MW gehouden 
is te voeren met de 'kleine zendgemach-

Het overleg van de NOS
voorzitter met de kleine 
zendgemachtigden schiet 
tekort 

tigden' is, zacht uitgedrukt, deficient. Ont
vingen deze laatste in de tijd van het geza
menlijkheidsdenken op zijn minst nog de 
bestuursdossiers van de NOS - NOS-be
sluiten regarderen immers ook hen-, sinds 
enkele jaren blijft ook deze informatie ach
terwege (recentelijk zelfs nog met betrek
king tot een rechtstreeks besluit over RKK 
en IKON), doordat het NOS-bestuur 'nog 
slechts besloten' vergadert. 

In deze overlevingsstrijd die de NOS zelf 
en de omroepverenigingen voeren wordt 
bij voortduring gewezen in de richting van 

36. H1ervan was de m1n1ster kennelijk niet op de hoogte 
toen hiJ 1n de Nota naar aanlerdrng van het Eindver
slag (TK vergader1aar 1985-1986, 19136, nr. 13, 
15/16) opmerkte ·de regel1ng 1n het bestaande stelsel 
heeft als nadeel dat niet du1del1jk IS w1e verantwoor
deiiJk IS voor de 1nhoud van het programma: de kerk
genootschap of de rnstellrng waaraan de verzorgrng 
van het programma is opgedragen' Om d1e reden 
wrlde de m1nister aan dre rnstellrng dan ook maar de 
zendmachtrging verlenen, hetgeen door de aanvaar
ding van de moties Van der Sanden/Beinema geen 
doorgang vond 

37 D1t tweejaarlrjkse verslag rs het meest urtgebre1de dat 
in Hilversum door enige zendgemachtigde wordt urt
gebracht Naast de beleidsverantwoording wordt ook 
letterlijk verslag gedaan van de uitgezonden pro
gramma's 

38. Dit accentueert de eenhe1d van optreden van de ker
ken rn de omroep: z1e hierna onder b) 

39. KB van 9 augustus 1972, nr. 23 (AB 1973, nr. 194, 
524) 

40. TK, vergader1aar 1984-1985, 19136, nrs 1-3, 116. 
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de 'vele kleine zendgemachtigden' die een 
goede inrichting van het bestel vanwege 
de door hen ge'introduceerde versnippe
ring in de weg zouden staan. In de recen
te strijd om de zenderindeling werd de Hu
manistische Omroepstichting verwezen 
naar uitzendtijden na 23.15 en op de mid
dag, een pogen dat aileen niet slaagde 
omdat de grote omroepen het onderling 
niet eens konden worden over de zender
combinaties, zodat de zendersamenstel
ling voor een jaar nagenoeg ongewijzigd 
bleef. 41 

Er hoeft niet geaarzeld te worden deze 
argumentatie demagogisch en misleidend 
te noemen. In de eerste plaats omdat de 
werkelijke versnippering, die thans oor
zaak is dat de 'vele' zendgemachtigden 
zich verdringen, eenvoudig is ontstaan uit 
de proliferatie van omroepverenigingen en 
uit de explosie van zendtijd die hun sinds 
de Jaren zestig is toegewezen. Spreken 
van '32' (televisie )zendgemachtigden is 
niet ter zake, omdat ten onrechte de ker
ken dan afzonderlijk worden geteld. Daar 
de kerken intern cobrdineren, is het onjuist 
te spreken van veertien extra programma
aanbieders; er is een cobrdinerende in
stantie. In de tweede plaats is de zelf
standigheid van de IKON nimmer een be
lemmering geweest voor optimale samen
werking en goede cobrdinatie. 

In de derde plaats blijkt onkunde met het 
inzake de 'versnippering' door de regering 
gevoerde beleid. De memorie van toelich
ting biJ de Mediawet spreekt daar wei de
gelijk over, en wei aldus. 'Het kabinet heeft 
zich beraden op de plaats en de positie 
van de kleine landelijke zendgemachtig
den in een vernieuwd publiek omroepbe
stel. Daarbij heeft het enerzijds overwogen 
dat in een pluriform bestel ruimte moet zijn 
voor zendgemachtigden als de IKON en 
het Humanistisch Verbond, maar dat an
derzijds vee I te zeggen valt voor het zoveel 
mogelijk tegengaan en voorkomen van 
versnippering van zendtijd en organisa
tieS44 Deze overweging, die derhalve niet 
op de kerken en de HOS betrekking had, 
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leidde tot het schrappen van artikel19 OW, 
waardoor de zendmachtiging kwam te ver
vallen van de Bond Zonder Naam. 

Niettemin hanteren beambten, ambte
naren en sommige politici het versnippe
ringsargument ten faveure van hun ge
dachte dat (onder meer) de kerkelijke 
zendtijd bij de NOS zou moeten worden 
ondergebracht. De Mediaraad lanceerde 
deze gedachte in drie adviezen 45 Terwijl 
de Mediaraad om evidente redenen een 
uitzondering maakt voor de overheidsvoor
lichting en de politieke partijen 46

- immers 
geen omroepentiteiten maar zelfstandige 
maatschappelijke instellingen - doet hij 
dat niet voor de kerken, voor welke hetzelf
de geldt. Bovendien komt de Raad in con
flict met het in Nederland belangrijke 
onderscheid tussen kerk en staat en de 
gegroeide verhoudingen in dit opzicht. Ne
gen kerkbesturen hebben, na kennisne
ming van dit Mediaraad-advies, zich dan 
ook in niet mis te verstane bewoordingen 
per brief tot de minister gericht, waarbij zij 
de gedachte aan een dergelijke relatie met 
de NOS principieel en absoluut van de 
hand wezen 47 Toen de minister in het UCV-

41 Behoudens de ru1l van AVRO en VARA. 
42 Nl voor IKON/ZVK Het RKK deelt haar ad res met de 

KRO. Het door Marcel van Dam. de NOS-vice-voor
Zitter. de m1n1ster en anderen genoemde 'onwerkba
re' aantal van '32' zendgemachtigden IS aldus sa
mengesteld 8 omroepveren1gingen + NOS + de mi
nister van AZ +de STER + Educom + 14 kerken (RKK. 
IKON/ZVK) + HOS, lOS, NIK, OVG +de gezamenl11ke 
polit1eke partiJen = 32. 

43 Zoals de kerken hun programmering opdroegen aan 
de IKON. deed het HV d1t aan de HOS (Humanisti
sche Omroep St1cht1ng) 

44 Memorie van Toe!ichting b1j het wetsvoorstel Media
wet. 14 februar1 1985, gestencilde uitgave, 10. 

45. Advies mzake de toekomst van de omroep, 29 no
vember 1989. 11, Advies inzake de toekomst van de 
omroep (2}, 20 februari 1990. 5-7; Adv1es inzake het 
Meer1arenp!an NOS, 28 mer 1991. 5/6 Op 22 februarr 
1990 leverde de IKON-voorzrtter per brref urtvoerig 
commentaar aan de voorz1tter van de Mediaraad, 
welk standpunt door de Raad, bliJkens laatstge
noemd advres. niet werd verdrsconteerd. 

46 Adv1es van 20 februari 1990. 6. 
47 Brieven, rn 1990 verzonden aan de minister van WVC. 

van de Rooms-Katholieke Brsschoppenconferentre, 13 
maar!. Algemene Doopsgezrnde Societeit, 22 maart 
Oud-Katholreke Kerk van Nederland, 19 april; Chris
teliJke Gereformeerde Kerken, 23 mei; Gereformeer
de Kerken in Nederland, 21 JUni; Gereformeerde Ker-__. 
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debat van 16 september jongstleden aan 
de suggestie van de Mediaraad refereer
de, noemde zij dit terecht een 'gevoelige 
materie' want op dit advies van de Raad 
was, aldus de minister, een 'storm van pro
test' gevolgd. Het is te hopen dat de minis
ter ter gelegener tijd niet op de intensiteit 
zal ingaan, maar op de kwaliteit, namelijk 
de inhoud van het 'protest', onmiddellijk 
samenhangend met de verhouding kerk
staat. Van de zijde van de Partij van deAr
beid was, door tussenkomst van het Tref
punt van Socialisme en Levensovertuiging, 
overigens eerder berichl, 48 dat de Tweede 
Kamerfractie van deze partij eveneens de 
suggestie van de Mediaraad verwerpl 49 

c. Herkenbaarheid 
Op 29 januari 1991 sprak de Raad van Sta
te uit dat de geringe zendtijduitbreiding die 
de veertien kerken (RKK, IKON, ZVK) 
reeds in 1988 (en eerder) had den ge
vraagd, gerechtvaardigd was. Temidden 
van de explosie van zendtijd voor de 'gro
te' zendgemachtigden sinds de jaren zes
tig was inmiddels de herkenbaarheid van 
de kerkelijke programmering te zeer in het 
gedrang gekomen. Het Commissariaat 
voor de Media wees op 24 april de ge
vraagde zendtijd toe, per 1 oktober 1991 . 

De herkenbaarheid en de te herkennen 
kwaliteit van het programma-aanbod han
gen niet aileen af van de hoeveelheid tijd 
die- onder meer gegeven het weekritme in 
de media - aan een kritische minimum
grens is gebonden, maar ook van de 
plaats, het geld en de beheersing van het 
produktieproces. 

De plaatsing van de programma's van 
de 'kleine zendgemachtigden' dreigt in de 
boven aangeduide interne concurrentie
strijd in Hilversum (een concurrentie van 
de groten ten koste van de kleinen) in het 
gedrang te komen. Het NOS-bestuur is, 
naar het oordeel van de IKON en de HOS, 
niet de aangewezen instantie om over de 
plaatsing te beslissen; het bestaat immers 
uit louter concurrenten. Daarom hebben 
beide omroepinstellingen dan ook aan de 
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Vaste Commissie van Welzijn en Cultuur 
van de Tweede Kamer verzoch\'0 de toe
wijzingsbevoegdheid in de komende wet
geving niet in handen te leggen van de 
NOS, maar te Iaten bij het Commissariaat 
voor de Media, overeenkomstig het huidi
ge artikel 38.3 MW 

De financiering van de kerkelijke om
roep geschiedt geheel uit de omroepbe
groting. Op dit punt doet zich !hans in de 
voorgenomen gedachtengang van het 
Commissariaat voor de Media een merk
waardige inconsequentie voor. Terwijl de 
status, de doelstelling en het gevoerde be
leid tussen omroepverenigingen en kerken 
principieel verschillen, worden die beide 
categorieen van zendgemachtigden thans 
over een kam geschoren, doordat het offi
ciele financieringsniveau van de omroep
verenigingen tot uitgangspunt word! gena
men ter beoordeling van het 'uurbedrag' 
van de kerken. In een schrijven van 4 juli 
1991 aan het NOS-bestuur (niet aan de 
kerken! - zij ontvingen afschrift) beoogt het 
Commissariaat een aanpassingsbeweging 
naar beneden in de financiering van de 
programma's van de kerken en geestelijke 
genootschappen, zodat die meer in lijn ko
men met de omroepverenigingen. Het 
Commissariaat treed! daarbij zelfs in een 
beoordeling van de doelstelling van de 
kerkelijke zendgemachtigden, zodat het 
zich op gespannen voet begin! te vinden 
met de wetgeving. 

Opportuniteitsargumenten hebben de 
overhand: in een tijd waarin de omroepre
serve met uitputting wordt bedreigd, moe
ten de kerkelijke uurbedragen kennelijk 
naar beneden. Op deze plaats zal niet wor-

ken in Nederland (Vr1jgemaakt). 21 JUni; Nederlands 
Gereformeerde Kerken. gedateerd JUni; Nederlandse 
Hervormde Kerk. 6 JUIJ; Unie van BaptJstengemeen
ten, 18 JUII 

48. Blijkens (aan IKON en HOSter besch<kking gesteld) 
afschnft van de bnef van A.J. Engelsman, secretaris 
van het Trefpunt aan de Tweede Kamer-fractie van de 
PvdA. d.d. 6 juni 1990. 

49. De opmerkingen van mevr. Van N1euwenhoven 1n het 
genoemde UCV-debat z1jn met dit gecommuniceerde 
fractiestandpunt n1et m liJn. 

50. Per bnef van 26 september 1990. 
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den ingegaan op de zakelijke en analyti
sche weerlegging van deze denkwijze, 
die, in zijn consequentie, op termijn het 
einde van een volwaardige kerkelijke pro
grammering zou betekenen. Die weerleg
ging is geschied in een recent schrijven 
van de besturen van de IKON en van het 
Humanistisch Verbond aan de Vaste Com
missie voor WVC,' waaraan een gedetail
leerd Aide-memoire is toegevoegd. Hoofd
lijn van het betoog is, dat de kerkelijke pro
grammering aan meer intensieve eisen 
moet voldoen dan die van de omroepver
enigingen, en daardoor duurder is. De om
roepverenigingen hebben dit door hun ei
gen beleid gedurende een reeks van jaren 
ook bevestigd, doordat zij een grote hoe
veelheid zendtijd hebben gevraagd en ge
kregen waartegenover geen of geen volle
dige financiele middelen hebben gestaan. 
De kerken zouden, wanneer zij thans zou
den worden gemeten aan dit deficiente fi
nancieringsniveau, gestraft worden voor 
andermans beleid. 

Wanneer de wetgever voornemens is 
ook in de toekomst binnen het omroepbe
stel een publiek domein te garanderen en 
wanneer de kerken gerekend blijven wor
den tot die publieke programma-aanbie
ders, dan volgt dat de financiering van hun 
omroepactiviteiten volop door de publieke 
middelen bekostigd zal moeten blijven, 
gevrijwaard tegen erosie uit hetzij de con
currentie van de commerciele omroep, 52 

hetzij van de semi-publieke omroep. Het 
korten op de kerkelijke uurbedragen in de 
huidige overgangsfase zou neerkomen op 
een ad hoc maatregel die schadelijk is 
voor wat straks zal overblijven als zuiver 
publiek omroepstelsel, doordat die daarop 
op ongerichte wijze prejudicieert. In dit 
verband mag er op worden gewezen dat 
de wellicht straks noodzakelijke verhoging 
van de omroepbijdrage mede zal worden 
opgebracht door vijf miljoen kerkleden. 

Tenslotte dient nog een enkele opmer
king te worden gemaakt over de beheer
sing van het produktieproces. De omroep
bedrijven van IKON en HOS zijn, als ge-
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volg van hun motivatie, professionaliteit en 
kleine schaal, te kenschetsen als efficiente 
programma-ateliers 53 Dit blijkt uit de zeer 
geringe overhead-kosten en uit de kosten
batenverhouding in het produktieproces 
van programma'S 54 Kleine bedrijven heb
ben, als het gaat om artistiek produkt, 
geen schaalnadeel, maar -voordeel. De in
terne communicatie, met name tussen pro
grammamakers en -Ieiding, verloopt onder 
optimale condities en via korte lijnen. Veel 
specialismen zijn in een persoon verenigd: 
bij de indirecte diensten is sprake van een 
veelzijdige combinatie van taken en weinig 
functiescheiding. Een slagvaardig beleid 
is mogelijk. Produktie is geen 'uitvoering', 
maar een gelntegreerd deel van het maak
proces. Onderdelen van dit bedrijfsgebeu
ren, waarin een waardevolle ervaring is op
gebouwd, kunnen slechts worden gedele
geerd aan grotere verbanden op straffe 
van kostenstijging en verlies van creativi
teit en betrokkenheid. IKON en HOS staan 
dan ook zeer kritisch tegenover de thans in 
Hilversum heersende 'ideologie van de 
grote schaal'. Zo wordt bijvoorbeeld de 
stelling verdedigd dat netpartners geza
menlijk gehuisvest moeten zijn. De tech
niek en het uitzendproces maken dit echter 
allerminst noodzakelijk. Een consistent 
netprofiel komt tot stand door goede coor-

51 Gedateerd 22 augustus 1991 
52 Dat is ook hierom n1et logisch. omdat de concurrentie 

van RTL-4 de kijkcijfers van IKON en HOS met nade
lig heeft beihvloed. KenneliJk k1est het publiek voor de 
kerkelijke programma's ongeacht het alternatleve 
aanbod van commerc1ele zijde. 

53 De recente, aan het Commissar1aat voor de Med1a Ult
gebrachte rapportage van de accountants Reyn, de 
Blaey Rotterdam, 1s in geen enkel opzicht een onder
zoek geweest naar het al of niet bestaan van deze ef
flcientie De methode kwam uitsluitend neer op het 
zoeken naar een f1nancieringscriterium op bas1s van 
het normatief stellen van de programmering van de 
grote omroepen. 

54 Deze baten, tot uitdrukking komend in de kwaliteit van 
de programmering in relatie tot de doelstelling die de 
zendgemacht1gden zich ex art. 48 MW hebben ge
steld, IS uiteraard moeilljk te meten en te vergelijken. 
Toch is het merkwaardig, dat hiertoe althans geen po
Qingen worden gedaan. Waardenngscijfers, aanslui
ting op maatschappelijke relevantie, en ook de pro
fesslonele RTV-kritlek en nationale en internationale 
festivalbeoordelingen z1jn onder meer mogel1jke ob
Jectiverlngsgronden biJ deze beoordeling. 
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dinatie van het programma-aanbod, niet 
door gebruik van dezelfde kantine of door 
uitbesteding van delen van het produktie
proces aan grote bureaucratische eenhe
den."5 Samenwerking met het doel van we
derzijdse kostenbesparing bij meerdere 
zendgemachtigden kan, ook voor IKON en 
HOS, zeer ver gaan; maar de besluitvor
ming daartoe dient te geschieden op basis 
van eigen verantwoordelijkheid en zelf
standigheid, alsmede op grond van deug
delijke kostenanalyses. 

Toekomstige positie van de kerkelijke 
omroep 
De minister van WVC heeft in het UCV-de
bat van 16 september 1991 een beleids
notitie toegezegd over 'de problematiek 
van de kleine zendgemachtigden', in ant
woord op het verzoek dat CDA-kamerlid 
Beinema haar dienaangaande deed. Hier
boven is uiteengezet, hoezeer die 'proble
matiek' problematiek is vanuit het concur
rentiegezichtspunt dat van de zijde van de 
grote omroepen en de NOS sinds de laat
ste jaren wordt gehanteerd. De kerken 
doen een beroep op de wetgever en de 
media-autoriteiten de positie van de 'kleine 
zendgemachtigden' te bezien overeen
komstig de nog steeds bestaande criteria 
van het omroepbeleid die gelden ten aan
zien van het publieke aanbod: openheid, 
pluriformiteit, kwaliteit, non-commerciali
teit, worteling in de samenleving. Oat zo 
uiteenlopende zendgemachtigden als ker
ken, politieke partijen, educatieven en an
dere worden aangeduid met de verzamel
naam 'klein' bewijst hoezeer hun positie 
pleegt te worden bezien vanuit - dat is 
thans: in concurrentie met- de 'groten'. De 
wetgever kan daaraan niet meedoen, maar 
dient voor aile componenten van het pu
blieke stelsel de eigen plaats te waarbor
gen. lnmiddels mag ook de kwaliteit be
kend worden verondersteld waaraan de 
programma's die IKON, HOS, RVU en an
dere 'kleine' omroepinstellingen in de af
gelopen decennia hebben ontwikkeld, blij
ken te voldoen. Die groei heeft kunnen 
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plaatsvinden dank zij en ten behoeve van 
hun publieke functie. Zij kunnen slechts 
worden gecontinueerd binnen de bescher
ming van de publieke ruimte. 

Wat de kerken betreft: als niet-omroep
instellingen kunnen zij slechts blijven parti
ciperen in het publiek omroepaanbod op 
grond van een zendmachtiging die expli
ciet in de wet is geregeld. Daar ligt hun eni
ge omroepstatuut. Wanneer thans word! 
gesproken over het toekennen van een 
'zendmachtiging' aan 'een net', dan wordt 
hiermee iets verschillends bedoeld, dat de 
zojuist gemaakte constatering onverlet 
laat. Het komt mij voor dat hier begripsver
warring optreedt. Rechtspersonen die tot 
het publieke omroepbestel worden toege
laten ter verzorging van landelijke pro
gramma's, behoeven een zendmachti
ging. Juist bij de kerken ligt de verant
woordelijkheidskwestie principieel en dui
delijk. Zij zelf dienen volop aanspreekbaar 
te blijven op hun aanbod, een aanspreek
baarheid - van programmamakers en ra
diopastores- die niet kan worden gedele
geerd aan de PR-afdeling van een geza
menlijkheid Kerken worden geen 'afdeling 
van de NOS'. 

Een efficiente netstructuur komt tot 
stand op grond van federatieve afspraken 
tussen netpartners, en een bij overeen
komst te regelen overdracht van gezamen
lijkheidsbevoegdheden aan een onafhan
kelijk channel-management. Het program
matische profiel dient ieders aanbod te 
respecteren, maar, met inachtneming van 
de terzake bestaande randvoorwaarden, 
optimaal te plaatsen. Bij de program
mavoorbereiding kunnen de samenwer
kende zendgemachtigden al doende veel 
op elkaar afstemmen, in het belang van de 
gezamenlijkheid. 

Voor IKON en HOS ligt het, in het inmid
dels vormkrijgende televisielandschap,"" 

55. De hu1svestingskosten zouden voor de IKON boven
dien twee- a driemaal zo hoog worden. hetgeen neer
komt op een nutteloze kostenstiJQinQ ten laste van het 
programmageld. 

56 De radio blijfl hier bu1ten beschouwing. aangez1en 
..... 
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voor de hand dat zij aanschuiven bij NCRV 
en AVRO op Nederland 1. Er is geen enke
le bestuurlijke of bedrijfsmatige logica die 
de plaatsing afdwingt van aile 'zendge
machtigden zonder leden' op het net waar
op in de toekomst ook de NOS zal uitzen
den. Zoals RKK een natuurlijke partner is 
van de KRO, zo zijn de IKON en de HOS 
(zoals eventueel ook de RVU) voor de 
hand liggende complementen naast de 
NCRV en de AVRO (zonder hiermee bilate
rale banden te suggereren zoals die welke 
historisch bestaat tussen KRO en RKK). 
Desgewenst kunnen de overige kerken en 
genootschappen bovendien gemakkelijk 
worden bijgeplaatst, zonder problemen 
voor het zendschema (hun zendtijd is het
zij zeer gering,"' of kan in dagtijd worden 
geplaatst)."3 Dit geeft dit net een wezenlijk 
publieke legitimiteit. Daar de omroepver
enigingen beschikken over concurrentie
wapens tegen de commerciele media, en 
bovendien inkomsten kunnen genereren 
uit nevenactiviteiten, terwijl dit voor de ker
ken niet geld! en mag gelden, dienen de 
uurbedragen van de kerken en genoot
schappen op geestelijke grondslag, mede 
ten behoeve van hun kwalitatieve bijdrage 
aan het gezamenlijke netprofiel, in stand te 
blijven. 

De minister heeft op 16 september 
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jongstleden aangekondigd de 'positione
ring' van onder andere de kerken en ge
nootschappen aan de hand van de aan het 
CDA toegezegde notitie te bespreken, na
dat in het voorjaar 1992 de discussie over 
het rapport-Donner (over de juridische mo
gelijkheden voor uittreding van TROS en 
VOC) zal zijn gevoerd. Oat is een logische 
volgorde. De verschillende aspecten van 
zendmachtiging, netkeuze en netbestuur, 
financiering en zelfstandigheid van RKK, 
IKON en HOS kunnen slechts in hun sa
menhang aan de orde komen. Op geen 
van de deelaspecten zal dan ook v66r het 
parlementaire overleg mogen worden be
slist. 

h1er sprake is van een mate van marginal1sering van 
de kerken, d1e een aparte beschrijving en analyse zou 
vergen. Het NOS-Meerjarenplan 'deel II' word! in d1t 
na1aar verwacht 

57. Het Nederlands lsraelit1sche Kerkgenootschap en de 
veren1ging De Vrije Gedachte hebben 1eder een uur 
tv-111d per 1aar 

58 De lOS verklaarde zich hiervan in princ1pe geen te
genstander; ook IKON-kerkdiensten plegen buiten de 
avondprogrammering te vallen, m.u.v. (Kerst)nacht
dlensten. 

443 



Prof.mr A. Soeteman 

DNA als 
bewijsmiddel 

De heerschappij over het eigen /ichaam 
is geen absoluut, maar een genormeerd 
recht. De vraag is of de inhoud van dat 
recht mede kan worden bepaa!d door 
het algemeen be!ang. DNA-onderzoek is 
maar een Iichte ingreep. Het belang van 
het vinden van de waarheid in strafpro
cessen is groat. 

Misdadigers moeten gestraft worden: 
daarover is iedereen het wei zo ongeveer 
eens. Maar pas nadat hun misdaad (dan 
wei een poging daartoe) is gepleegd en 
nadat buiten redelijke twijfel is vastgesteld 
wie de dader is. Het schokt ons rechtsge
voel wanneer mensen van wie wij volstrekt 
overtuigd zijn 'dat ze het gedaan hebben' 
worden vrijgesproken of ontslagen van 
rechtsvervolging.' Het schokt ons rechts
gevoel niet minder wanneer, zoals recent 
in Enge!and een aantal malen gebeurd is, 
na jaren gevangenisstraf de veroordeel
den onschuldig blijken. 

Het is in het belang van slachtoffers en 
van de open bare orde dat plegers van ern
stige misdaden zo veel als dat mogelijk is 
gepakt en veroordeeld worden. Maar wie 
pleger is weten we pas min of meer defini
tief na de veroordeling. Tot die tijd wordt ie
dere verdachte voor onschuldig gehou
den. 

Dit laatste strafrechtelijke adagium komt 
niet voort uit vriendelijkheid of toegeeflijk-
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heid tegenover boeven. Het vindt zijn oor
sprong elders: alhoewel we in een aantal 
gevallen subjectief volstrekt ervan over
tuigd zijn de dader te pakken te hebben 
kan niet zelden vervolgens, bij het nauw
keurig doorlopen en afwegen van de be
wijsmiddelen tijdens het onderzoek ter te
rechtzitting, blijken dat onze subjectieve 
overtuiging een meer objectieve toets niet 
kan doorstaan. De verdachte gaat vrijuit: 
hij heeft het niet gedaan, althans dat hij het 
wei gedaan heeft vall niet te bewijzen Vol
strekt onschuldige burgers kunnen ver
dacht worden, zo lang niet bewezen is dat 
ze het misdrijf hebben gepleegd is iedere 
behandeling van hen alsof zij het gedaan 
hebben onrecht. Het zij daarom met aile 
respect ook voor de boeven gezegd: het 
beginsel dat niemand voor schuldig word! 
gehouden tot het moment dat zijn schuld 
officieel (voor de rechter) bewezen is, dient 
ook en vooral ter bescherming van de niet
boef. 

Dit beginsel heeft echter consequenties 
voor het strafrechtelijk onderzoek. Wan
neer de verdachte (nog) voor onschuldig 

Prot. mr A. Soeteman (1944) 1s hoogleraar Encycloped1e 
der Rechtswetenschap en Rechtsl11osof1e aan de Vr11e 
Un1vers1teit te Amsterdam 
1 lk denk h1er aan de zaak van de vermeende IRA-Ieden 

d1e vervolgd maar u1temdei1Jk n1et veroordeeld werden 
voor de Roermondse moord op twee Austral1sche toe
nsten, terWIJI (volgens G Maneschi1n 1n Trouw) leder
een w1st dat ze het gedaan hadden. 
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wordt gehouden is hij niet enkel en niet in 
de eerste plaats object van onderzoek: hij 
is subject, mens, met aile rechten die be
doeld zijn om zijn menswaardigheid te be
schermen die daarbij horen. Ons stratrecht 
is, zo zegt men in dit verband, vooral ac
cusatoir, niet inquisitoir. 

Dit betekent dat de vervolgende instan
ties bepaalde rechten van de door hen ver
dachte individuen hebben te eerbiedigen. 
Waarheidsvinding is (neem ik nu aan) het 
doel waarnaar zij streven: wat is er precies 
gebeurd en wie heett of wie hebben het 
gedaan Maar niet alles wat kan helpen de 
waarheid aan het Iicht te brengen is hun 
toegestaan. Zaken als huiszoeking en het 
atluisteren van teletoongesprekken zijn 
met allerlei waarborgen omkleed. 

Wanneer deze waarborgen niet in acht 
worden genomen is het eventueel verkre
gen bewijs onrechtmatig en mag het voor 
de bewijsvoering niet meetellen. Dit is on
der omstandigheden moeilijk te verstou
wen, vooral als het om schokkende mis
drijven gaat hoe onrechtmatig de politie 
ook optrad, het blijkt toch uit dit onrecht
matig verkregen bewijs dat de verdachte 
het misdrijt heett gedaan? Oat blijkt vaak 
inderdaad; maar als rechters onrechtmatig 
verkregen bewijs gaan honoreren wordt 
als het ware een premie gesteld op het on
rechtmatig optreden van de vervolgende 
instanties, metals gevolg dat die geneigd 
zullen zijn tot meer van dergelijk optreden; 
zulks ten nadele van de rechten van bur
gers, inclusiet de onschuldige burgers, die 
hun huisrecht en hun privacy gaarne be
schermd zien. 

Het lijkt wat zwaar gezegd, maar is daar
om niet minder waar bij het in het alge
meen niet meetellen van onrechtmat1g ver
kregen bewijs staat het fundament van 
onze rechtsstaat op het spel. Wanneer we 
accepteren dat de gewapende arm van de 
staat zichzelt niet meer aan de eigen re
gels houdt is de rechtsstaat ten grave ge
dragen. Het is niet voldoende tuchtrechte
lijke maatregelen te nemen tegen het indi
vidu dat het onrecht gepleegd heett. Niet 
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enkel de individuele agent die zonder be
voegdheid mijn huis is binnengevallen 

De gewapende arm van de 
staat moet zich aan de 
eigen regels houden 

heett iets verkeerds gedaan; die agent 
treedt op namens de overheid: zijn onrecht 
is onrecht door de overheid gepleegd. 
Oaarvoor is daarom niet enkel de agent 
maar is ook de overheid aansprakelijk. 
Wanneer die overheid dan enkel de vruch
ten van het onrecht plukt (door onrechtma
tig verkregen bewijs te gebruiken), maar 
de lasten op de agent legt, dan blijtt on
recht van de overheid gehonoreerd. Wan
neer juist degene die de hoedster van het 
recht moet zijn het recht aan haar laars kan 
Iappen, dan is de rechtsstaat overleden. 

Er zijn dus grenzen aan de waarheids
vinding gesteld. In extremis is dat voor ie
dereen duidelijk: loiter is geen toelaatbare 
methode om de waarheid aan het Iicht te 
brengen (gesteld dat het daarvoor ge
schikt zou zijn). Ons stratbewijsrecht be
paalt wat nog wei kan en wat niet meer. Het 
wordt daarbij gesteund (of, vanuit een 
meer op louter vervolging gericht perspec
tiet belemmerd) door de Grondwet en 
door internationale verdragen, zoals het 
Europees verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de tundamentele 
vrijheden (EVRM, 1950) en het lnternatio
naal verdrag inzake burgerrechten en poli
tieke rechten (IVBPR, 1966). 

Grondwettelijk zijn bijvoorbeeld van be
lang het recht op eerbiediging van de per-
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soonlijke levenssfeer (art 1 O) en het recht 
op lichamelijke integriteit of, zoals de 
Grondwet het formuleert, op 'onaantast
baarheid van zijn lichaam' (art. 11 ), dat ook 
beschermd wordt in art. 8 EVRM en in art. 
17 IVBPR. Art. 6 EVRM en art. 14 IVBPR ei
sen een eerlijk en (in principe) openbaar 
proces, bepalen dat een verdachte voor 
onschuldig wordt gehouden tot zijn schuld 
bewezen is en formuleren een aantal rech
ten van verdachten, zoals het recht op de 
hoogte te worden gesteld van de tegen 
hem ingebrachte beschuldigingen en het 
recht zich op adequate wijze te kunnen 
verdedigen. 

Er zijn grenzen aan de waarheidsvin
ding. De vraag die in dit artikel aan de orde 
wordt gesteld is: ligt DNA-onderzoek bui
ten die grenzen? Eerst een aantal feiten: 
waar gaat het over? 

Forensisch DNA: de feiten 
Tot de sporen die een misdadiger achter
laat kan van zijn lichaam afkomstig mate
riaal behoren bloed, zaad, plukken haar, 
en zo meer. Oat lichaamsmateriaal kan 
worden onderzocht en bijdagen tot het be
wijs, zowel in positieve als in negatieve zin. 
Wanneer het bloed dat achterbleef een an
dere bloedgroep heeft dan het bloed van 
verdachte, dan wordt onwaarschijnlijk dat 
die verdachte het echt gedaan heeft. Om
gekeerd, wanneer het bloed dat achter
bleef en het bloed van verdachte eenzelf
de bloedgroep hebben volgt daaruit niet 
meer dan dat wat dit betreft verdachte het 
gedaan zou kunnen hebben er zijn altijd 
veel meer mensen met dezelfde bloed
groep. Goede vingerafdrukken zijn daar
om interessanter: die zijn zo ongeveer 
uniek. 

Dit laatste geldt ook voor de structuren 
van in oorspronkelijk levend celmateriaal 
aanwezige DNA-moleculen. lk citeer nu uit 
een in januari dit jaar verschenen rapport 
van de Commissie herijking Wetboek van 
Strafvordering (de Commissie-Moons), ge
titeld Het DNA-onderzoek in strafzaken: 
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'De informatie in deze (DNA-)moleculen 
is opgeslagen in oneindig veel basen. 
Deze basen kunnen worden onderschei
den in vier soorten: Ademine (A), Thymi
ne (T), Guanine (G) en Cytosine (C), die 
in allerlei volgorden achter elkaar voor
komen, zodat een deel van zo'n DNA
molecuul als volgt zou kunnen worden 
weergegeven: ... ACATTTGCGATGC
TATTGCCCGAATTGTCC.. Zo'n reeks 
van basen gaat vrijwel altijd samen met 
een even lange reeks, waarin de volgor
de van de basen complementair is aan 
die van zichzelf. Hiermee wordt bedoeld 
dat A altijd tegenover T en G altijd te
genover C zit. De twee reeksen vormen 
als het ware een lange ritssluiting, onge
veer 3 miljard basen-paren lang. Vol
gens de huidige wetenschappelijke in
zichten vervult ongeveer 5% van deze 
drie miljard basen een functie bij het 
overdragen van erfelijke eigenschap
pen, het zogenaamde 'functionele DNA'. 
De medische wetenschap houdt zich 
voornamelijk met dit deel van het DNA 
bezig. Het forensisch onderzoek houdt 
zich met het overige niet-functionele 
deel bezig (95%). Een klein deel daar
van bestaat uit basen die in een zelfde 
volgorde voorkomen. Deze volgorde 
wordt steeds herhaald en is voor ieder 
individu uniek. Bij DNA-onderzoek wordt 
dit profiel zichtbaar gemaakt' (bladzijde 
3, 4). 

Het gaat hier dus om een buitengewoon in
teressant bewijsmiddel: via DNA-onder
zoek kan praktisch gesproken bijna altijd 
objectieve zekerheid verkregen worden 
over de vraag of degene van wie li
chaamsmateriaal op de plaats van het mis
drijf of op/in het slachtoffer achtergebleven 
is dezelfde persoon is als de verdachte. 
Oat twee bloedmonsters van eenzelfde 
persoon afkomstig zijn, meldt het genoem
de rapport op gezag van prof. dr. H. Gal
jaard, geeft bijna absolute zekerheid: de 
marge van onzekerheid ligt in de grootte 
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van 1 : honderden tot 1 : miljoen (bladzijde 
5)2 

Het gaat hier bovendien om een bewijs
middel dat vooral van betekenis kan zijn in 
het geval van een aantal zeer ernstige, 
schokkende delicten: moord, verkrachting, 
andere geweldsmisdrijven. Gevallen waar
in de samenleving er veel aan gelegen is, 
mede gelet op het slachtoffer, de dader op 
te sporen en te berechten. 

Het gaat hier tenslotte om een bewijs
middel dat ook voor de verdachte van het 
grootste belang kan zijn: wanneer blijkt dat 
het op het slachtoffer aangetroffen sperma 
niet afkomstig is van verdachte volgt daar 
definitief uit dat hij niet schuldig aan de 
verkrachting is. De voor zover mij bekend 
eerste keer dat DNA voor forensische doel
einden werd onderzocht, leverde het zo'n 
negatief bewijs op. Deze zaak speelde 
zich af in Engeland in 1986. Verdachte 
Buckland had een in juli dat jaar gepleeg
de moord met verkrachting bekend. De 
politie herinnerde zich een drie jaar eerder 
gepleegd vergelijkbaar misdrijf. Zij zond 
sperma dat op de slachtoffers was aange
troffen en bloed van Buckland naar dr. 
Alec Jeffreys voor DNA-onderzoek. Jef
freys concludeerde dat beide misdrijven 
door dezelfde dader gepleegd waren, 
maar dat Buckland die dader niet was 3 

Ook het eerste Nederlandse geval leidde 
tot de conclusie dat verdachte onschuldig 
was. 

Het is goed zich te realiseren wat een 
DNA-onderzoek kan bewijzen: enkel dat 
gevonden materiaal al dan niet afkomstig 
is van een bepaald persoon. Meer niet. 
Wanneer een van verkrachting verdachte 
zich verdedigt met de bewering dat zijn 
slachtoffer vrijwillig meewerkte, dan kan 
DNA-onderzoek geen uitsluitsel geven 
over de gegrondheid of plausibiliteit van 
deze bewering. Wanneer blijkt dat mijn 
haar kleeft aan de bijl waarmee het hoofd 
van een ander ingeslagen is volgt daar op 
zichzelf zelfs niet uit dat ik die daad ver
richt heb: er kunnen andere verklaringen 
zijn voor deze co'lncidentie. 

Christen Democratische Verkenn1ngen 11/91 

Forensisch DNA: de voorstellen 
Mag het, dit DNA-onderzoek? Om te be
ginnen is het mogelijk dat een verdachte 
vrijwillig aan DNA-onderzoek mee wil wer
ken of zelfs erom vraagt. lk wees al op het 
belang dat juist ook die verdachte bij dit 
onderzoek kan hebben. In een dergelijk 
geval lijkt er geen probleem. Moeilijker 
wordt het wanneer de verdachte niet mee 
wil werken. De volksmond die daar een 
stevig vermoeden van schuld uit afleidt 
kan juridisch niet gevolgd worden. In de 
eerste plaats omdat er ook allerlei andere 
redenen (naast het verbergen van de 
eventuele schuld) voor de weigering kun
nen zijn. In de tweede plaats omdat het 
zeer de vraag is of een verdachte wei tot 
medewerking verplicht kan worden. In de 
zaak van de carnavals-verkrachting heeft 
de Hoge Raad bepaald dat zo lang een 
wettelijke basis hiervoor ontbreekt er geen 
bevoegdheid bestaat tot het afnemen van 
tot het lichaam behorend en daarvan deel 
uitmakend materiaal tegen de wil van be
trokkene (HR 2 juli 1990, NJ 1990, 467). Als 
verdachte niet verplicht kan worden, dan 
volgt daaruit dat een weigering geen ne
gatieve gevolgen voor hem mag hebben: 
wanneer weigering zou leiden tot veroor
deling voor het betreffende delict, dan zou 
het recht van verdachte zijn medewerking 
te weigeren zonder betekenis zijn gewor
den. 

De reeds genoemde Commissie-Moons 
heeft voorgesteld de wettelijke basis die 
volgens de Hoge Raad thans afwezig is te 
verschaffen door middel van een aanvul
ling van het Wetboek van Strafvordering: 
de artikelen 195a-195e. Uiteraard word! 
het DNA-onderzoek in dit voorstel met de 

2. In het naar 1k vermoed niet verschrikkeliJk vaak zich 
voordoende geval van een eenei1ge maar m1sdadige 
tweelmg kunnen problemen riJzen ziJ hebben hetzelfde 
DNA-profiel. Wanneer dat overeenkomt met het profiel 
van het gevonden l1chaamsmateriaal dan blijlt daarom 
onzeker van wie van de twee dit matenaal afkomst1g 
was. 

3. lk ontleen deze gegevens aan een rapport van het 
Amerikaanse congres, Genet1c Witness. Forensic uses 
of DNA tests. 1989, als bijlage opgenomen in het rap
port van de Comm1ssie-Moons. 
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nodige waarborgen ontleend. Zo dient het 
onderzoek opgedragen te worden door de 
rechter-commissaris en heeft de betrokke
ne recht op een tegenonderzoek. Wanneer 
ten behoeve van het onderzoek bloed van 
de verdachte moet worden afgenomen 
kan dat eveneens slechts op bevel van de 
rechter-commissaris. En dat bevel kan ai
leen gegeven worden, indien uit feiten en 
omstandigheden blijkt van ernstige be
zwaren tegen de verdachte en indien het 
onderzoek redelijkerwijs nodig is voor het 
aan de dag brengen van de waarheid. Het 
moet dan bovendien gaan om een misdrijf 
waarop naar de wettelijke omschrijving 
een gevangenisstraf van acht jaar of meer 
is gesteld, dan wei een expliciet door het 
voorstel genoemd ander misdrijf Tenslotte 
dient de rechter-commissaris de verdach
te eerst uit te nodigen vrijwillig bloed af te 
staan. Pas als de verdachte dit weigert kan 
hem het bevel gegeven worden en wordt 
door de arts, zo nodig met behulp van de 
sterke arm, de vereiste hoeveelheid bloed 
afgenomen. 

Wat opvalt is dat de Commissie-Moons 
een andere constructie kiest dan destijds 
gekozen is in het kader van het afnemen 
van bloed voor onderzoek van het alcohol
promillage. In dit laatste geval heeft een 
weigering bloed af te staan niet de conse
quentie dat bloed tegen de wil van betrok
kene afgenomen word!, maar aileen dat 
betrokkene strafbaar is, waarbij de straf
maat vergelijkbaar is met de strafmaat die 
gesteld is op het delict waarvan de bloed
proef het bewijs moest leveren. Hier kiest 
men een andere weg. De reden daarvoor 
is duidelijk: het gaat hier vooral om zwaar
dere misdrijven, waar acht jaar of meer ge
vangenis voor is gesteld. Een dergelijke 
straf lijkt bij de weigering bloed af te staan 
buiten proportie; in termen van de com
missie geen reele optie (bladzijde 20). 

Hier kan men het mee eens zijn. Een an
dere vraag is of de constructie die de com
missie kiest fraai is. Zij spreekt enerzijds 
van een bevel dat aan de verdachte gege
ven word! (art 195d, lid 6). Oat kan echter 
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niet, want, zoals de commissie ook uitvoe
rig uitlegt (bladzijde 13, 14), van de ver
dachte word! geen actieve medewerking 
gevraagd. Wat wei van hem word! ge
vraagd is: dulden dat de arts zijn/haar 
gang gaat. Maar dat dulden zit al in de vrij
willige instemming die v66r het bevel ge
geven word!, gevraagd is. Verdachte heeft 
daarop gezegd: ik duld niet, ik ben het er 
niet mee eens, van mijn lijf mag je geen 
bloed aftappen. Het bevel dat hij vervol
gens krijgt betekent in feite niet anders dan 
dat desondanks dit bloed van hem afge
nomen word!. Beter ware het mijns inziens 
wanneer hier niet van 'bevel' word! ge
sproken maar eenvoudig word! bepaald 
waar het volgens de commissie op neer
komt: wanneer de verdachte, daartoe uit
genodigd, niet vrijwillig meewerkt met het 
afnemen van zijn bloed word! dat bloed te
gen zijn wil van hem afgenomen, zo nodig 
met behulp van de sterke arm. 

Deze kritiek (op een overigens zeer de
gelijk rapport) betreft vooral de formule
ring. Belangrijker is de zaak zelf: mag het, 
bloed afnemen ten behoeve van DNA-on
derzoek tegen de wil van betrokkene? Kan 
een wet die dit voorstelt de toets van de kri
tiek doorstaan? 

Wat voor de wet pleit is duidelijk: het be
lang van het aan het Iicht brengen van de 
waarhe1d in geval van ernst1ge delicten. Er
tegen pleiten de rechten van de verdach
te. Verschillende rechten kunnen hier wor
den genoemd, maar het voor gedwongen 
DNA-onderzoek meest bezwaarlijke recht 
lijkt te zijn het recht op lichamelijke integri
teit. Vraag is hoe steekhoudend dan wei 
zwaarwegend de argumenten tegen zijn. 

Als ik deze vraag nu probeer te beant
woorden, dan zal ik die tegenargumenten 
zo serieus mogelijk nemen. Anders ge
zegd: ik leg het accent vooral op de accu
satoire kant van het strafproces, waarin 
verdachte aile rechten krijgt die hem/haar 
toekomen. Omdat het recht op lichamelijke 
integriteit de grootste hobbel voor het 
DNA-onderzoek lijkt te zijn zal ik me voorts 
vooral daarop concentreren. 
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De grammatica van rechten 
Alvorens ik hiertoe kan overgaan moet ik 
me echter eerst een uitweiding over 'de 
rechtentaal' veroorloven. Tegen verplicht 
DNA-onderzoek pleiten een aantal rech
ten. Maar wat voor functie vervullen rech
ten in ons normatief argumenteren? Op 
welke wijze kunnen zij gehanteerd wor
den? 

De overheid is er, naar het woord van 
Paulus, ons ten goede. Dit geldt ook voor 
het door de overheid geproduceerde 
recht: dat dient ons welzijn. Uiteraard ver
schillen politieke stromingen onder meer 
over de vraag wat welzijn is en welk welzijn 
precies door overheid en recht dient te 
worden bevorderd. Maar zij verschillen 
oak, en dat is nu belangrijker, over de 
vraag op welke manier welzijn verdeeld 
moet worden onder de burgers.' 

In een utilistische benadering ontbreekt 
eigenlijk een verdelingsmaatstaf daar 
gaat het om maximalisatie van de totale of 
gem1ddelde (per hoofd) hoeveelheid wel
zijn. Oak als we utilisme in zijn algemeen
heid een onbevredigende opvatting vin
den neemt dat niet weg dat we op tal van 
deelgebieden behoorlijk utilistisch te werk 
(kunnen) gaan. Oat wil dan zeggen ons 
streven is erop gericht de totale of gemid
delde hoeveelheid welzijn te vergroten (bij
voorbeeld: de produktie te Iaten groeien). 
Oat kan dan echter ten koste gaan van be
paalde groepen in de samenleving welis
waar stijgt het totaal en/of het gemiddelde, 
maar ten koste van sommigen. Oat vinden 
we soms niet erg wanneer die sommigen 
degenen zijn die het tach al extreem goed 
hebben, dan accepteren de meesten on
der ons dat zij iets minder krijgen wanneer 
de rest erop vooruit gaat. Maar als het gaat 
om de minder bedeelden is de acceptatie 
wat minder vanzelfsprekend. 

Hier komen dan de rechten om de hoek 
kijken: wanneer wij menen dat de minstbe
deelden er niet op achteruit mogen gaan 
dan formuleren we bijvoorbeeld (met John 
Rawls) een maxi-minprincipe: bij het ver
delen van goederen is die verdeling recht-
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vaardig waarbij het minimum zo hoog mo
gelijk ligt. Wanneer we dit maximaliseren 
van minimum als principe accepteren dan 
kunnen we het vervolgens formuleren als 
een recht: ieder heeft recht op tenminste 
dat inkomen of die hoeveelheid goederen 
die het gemaximaliseerde minimum zou 
hebben. Door het te formuleren als een 
recht beschermen we dit minimum-inko
men of deze minimum-welvaart tegen mo
gelijke utilistische bedreigingen: de be
dreiging dat het minimum maar wat minder 
moet krijgen omdat dat goed is voor onze 
gezamenlijke produktie en dus voor het to
tale of gemiddelde welzijn. 

In dit voorbeeld heb ik het rechten-be
grip wat economisch ingevuld. Een verge
lijkbare redenering is echter oak met be
trekking tot andere rechten mogelijk. Bij
voorbeeld het recht op vrijheid van me
ningsuiting. Denkbaar is dat een grate 
meerderheid van de bevolking zich aan 
bepaalde meningsuitingen zeer ergert. 
Simpele meerderheidsbeslissingen kun
nen er dan Iicht toe leiden dat deze me
ningsuitingen verboden worden. In een uti
listische benadering tell iedereen voor 
een wanneer de meerderheid zich aan de 
mening ergert, dan vermindert het verbod 
weliswaar het geluk van de m·lnderheid die 
deze mening wil uiten, maar dat weegt niet 
op tegen het extra geluk (door middel van 
het wegnemen van de ergernis) van de 
meerderheid. 

Rechten dienen in al deze voorbeelden 
om minderheden en individuen te be
schermen tegen de meerderheid, die an
dere belangen kan hebben die gaan ten 
koste van minderheid en individu. 

De vraag is vervolgens wanneer de si
tuatle dat iets gaat ten koste van minder
heid en individu zich voordoet. Oat is: wel
ke rechten dienen minderheid en individu 
te hebben? Uitgangspunt dient hier mijns 
inziens het beginsel van de menselijke 

4. "WelziJn" gebrurk rk hier als heel algemene term. doe
lend op het goed of het goede, rn dit geval met name 
voor zover de overherd daarin meewerkt 
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waardigheid te zijn: ieder mens heeft een 
eigen betekenis, geen mens mag geredu
ceerd worden tot middel voor doeleinden 

Een verdachte is niet 
zomaar een instrument 
waarmee anderen hun doel 
kunnen bereiken 

van anderen. Waar het hier uiteindelijk om 
gaat is dat iedereen meetelt, ook wanneer 
en voor zover dat anderen (een meerder
heid) slecht uitkomt. ledereen maakt, nor
matief gesproken, reeds door zijn geboor
te deel uit van de menselijke gemeen
schap. Oat stelt eisen aan de kwaliteit van 
de relaties tussen mensen onderling en 
tussen individu en gemeenschap: in die 
relaties dient de gelijke en volledige bete
kenis van een ieder erkend te worden. 

Die waardigheid is een recht dat ook 
aan veroordeelden toekomt (en dan impli
caties heeft, bijvoorbeeld voor de wijze 
waarop wij gevangenen bejegenen), maar 
in de context waarover het hier gaat is er 
van veroordeelden nog geen sprake. Het 
gaat nu om personen tegen wie serieuze 
verdenking bestaat van een ernstig mis
drijf, zonder dat die verdenking reeds ge
resulteerd is in een bewijs. De waardigheid 
van deze, mogelijk onschuldigde verdach
ten is uitgangspunt. Die waardigheid 
houdt in, voor zover nu van belang, dat de 
verdachte geen instrument is via hetwelk 
anderen hun doelen kunnen bereiken, on
geacht of die anderen de vervolgende in
stanties, slachtoffers of het algemene pu
bliek zijn. Het accusatoir karakter van ons 
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strafproces vindt hier zijn rechtvaardigen
de grond. 

Wij kennen een hele catalogus van fun
damentele rechten. De verschillende for
muleringen van de rechten zijn van groot 
belang. In die formuleringen concretiseren 
wij wat de menselijke waardigheid in onze 
maatschappij dient te betekenen. Ander
zijds dienen we deze formuleringen niet los 
te koppelen van hun onderliggende grand
slag, die ik hierboven heb proberen aan te 
duiden. We dienen de geformuleerde 
grondrechten steeds te interpreteren als 
geconcretiseerde menselijke waardigheid. 
Er mag daarbij geen suggestie zijn dat 
onze grondrechten die waardigheid vol
doende garanderen: een handeling of be
jegening die niet in strijd is met de grond
rechten kan nog zeer wei de menselijke 
waardigheid schenden. Maar evenzeer 
mogen we de formuleringen van de grond
rechten niet uit de rechtvaardigende con
text lichten en de formuleringen louter 
grammaticaal, acontextueel, dus zonder 
rekening te houden met het feit dat het hier 
om concretiseringen van menselijke waar
digheid gaat, te interpreteren: men handel! 
niet reeds in strijd met de menselijke waar
digheid wanneer men een schijnbaar door 
de letter van een grondrecht beschermde 
gedraging tegen gaat. 

De voorbeelden liggen hier voor het op
rapen: vanaf het roepen van 'brand!' in een 
voile bioscoop, waarvoor men zich tever
geefs op de vrijheid van meningsuiting zal 
beroepen, via beledigingen waarvoor de 
vrijheid van meningsuiting al evenmin een 
rechtvaardiging kan opleveren, tot aan an
tisemitisme en ander racisme dat zich van 
een religieuze 'rechtvaardiging' voorziet 
en dan aanspraak meent te kunnen maken 
op godsdienstvrijheid '' 

5. Dit is makkeliJk opgeschreven. maar grensgevallen 
kunnen nog zeer problematisch zijn. lk w1js als voor
beeld op de uitzondering voor kerken 1n het momenteel 
bij de Tweede Kamer in behandeling z1jnde wetsvoor
stel Algemene wet gelijke behandeling (22014) Mogen 
kerken dan wei discrimineren. bijvoorbeeld als z1j vrou
wen uit het ambt weren? Het antwoord is mi1ns mziens 
dat ook kerken niet mogen discrimmeren (ziJ willen dat 

-t 
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De grammaticale, acontextuele interpre
tatie van grondrechten speelt ons nogal 
eens parten: een vluchtige kennisname 
van wat over en weer in het euthanasie-de
bat en (een aantal jaren eerder) in het 
abortus-debat aan argumenten naar voren 
werd gebracht, laat zien hoe gemakkelijk 
te pas en vooral te on pas men zich beroept 
op rechten, die dan worden verondersteld 
het laatste en definitieve woord te zijn. In 
feite betekent dit dat men iedere discussie 
doodt vanuit het vooropgezette eigen ge
lijk. De traditionele stellingnamen inzake 
euthanasie en abortus zijn door een be
roep op het recht op Ieven even onvol
doende ondersteund als de concurreren
de opvattingen door een beroep op zelf
beschikkingsrecht. 

Lichamelijke integriteit 
Na dit excurs over rechten kunnen we de 
argumenten tegen verplicht DNA-onder
zoek bij mensen die serieus van een ern
stig misdrijf worden verdacht nader onder
zoeken. Het recht op lichamelijke integriteit 
kan op twee punten in het geding komen: 
eerst wanneer van verdachte tegen zijn wil 
bloed wordt afgenomen en vervolgens 
wanneer dit bloed aan een onderzoek 
wordt onderworpen. 

Over dit laatste kan ik kort zijn. Het bloed 
wordt niet onderzocht om allerlei erfelijke 
informatie over betrokkene te verkrijgen. 
Zoals eerder uit het rapport van de Com
missie-Moons is geciteerd gaat het vooral 
om het niet-functionele deel van het DNA 
(ongeveer 95%) Uit dit DNA wordt een be
tekenisloze structuur onderzocht, die ver
geleken wordt met de al even betekenislo
ze structuur van het DNA dat door de ver
moedelijke dader is achtergelaten. De in
formatie die van verdachte wordt 
verkregen is daarmee exact van dezelfde 
orde als de informatie die van hem wordt 
verkregen door zijn vingerafdruk vast te 
stellen. Het recht op lichamelijke integriteit 
zou eerst aan de orde komen wanneer uit 
het DNA-onderzoek allerle·l andere eigen
schappen van verdachte afgeleid zouden 
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(kunnen) worden. Dit is echter momenteel 
niet het geval. 

Wat het eerste punt betreft kan worden 
vastgesteld dat de feitelijke ingreep tame
lijk onschuldig is. Het gaat om een prik in 
de vinger of eventueel de arm. Pijn doet 
het nauwelijks, na enkele uren is er niets 
meer van te zien. Uiteraard kan er sprake 
zijn van bijzondere omstandigheden waar
in de ingreep medisch gesproken extra 
bezwaarlijk is. Het voorstel van de com
missie voorziet daarin: het bepaalt dat in 
dat geval geen bloed maar eventueel 
wangslijmvlies, haarwortels of ander bij al
gemene maatregel van bestuur aan te wij
zen celmateriaal wordt afgenomen (art. 
195d, lid 5 en lid 7). 

Desondanks, hoe gering de ingreep ook 
is: het is en blijft een ingreep. Wanneer 
men het recht op lichamelijke integriteit in
terpreteert als een recht om van welke on
vrijwillige ingreep in het eigen lichaam dan 
ook verschoond te blijven dan is hier spra
ke van strijd met dit recht. Misschien een 
strijd die acceptabel is gezien wat daar te
genover staat, maar desondanks een 
strijd. 

Het hierboven over rechten opgemerkte 
is evenwel bedoeld om ons argwanend te 
maken met betrekking tot een dergelijke 
recht-toe-recht-aan interpretatie. Ook het 
recht op lichamelijke integriteit is een con
cretisering van onze menselijke waardig
heid. Het houdt in dat ieder vooral zelf de 
baas is over zijn eigen lichaam en dus zelf 
dient te bepalen wat daarmee al dan niet 
gebeurt: geen operaties die men zelf on
mogelijk als zinvol kan beschouwen, geen 
bloedtransfusie wanneer men daar religi
euze (of andere) bezwaren tegen heeft. 

ook niet), maar dat zrj soms een andere concretisering 
van het begrip drscriminatre hanteren. De vraag is dan 
in hoeverre de overheid levensbeschouwelijke organi
satres, waaronder kerken, de vriJheid laat om intern dan 
wei 1n hun externe betrekkrngen naar hun eigen, door 
hun eigen levensbeschouwing bepaalde, invulling van 
het begrip discriminatie zich te gedragen. We stuiten 
hier op de problematiek van de botsing van grond
rechten, waaraan ik nu voorbij moet gaan. 
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Het houdt niet in dat deze heerschappij 
over het eigen lichaam ongenormeerd is. 
Voor zover er nauwelijks consequenties 
zijn voor derden heeft men zelf het laatste 
woord. Maar het is niet vanzelfsprekend 
dat dit ook geld! wanneer dergelijke con
sequenties er wei zijn. Het recht op licha
melijke integriteit beschermt ons tegen
over anderen, inclusief de overheid, die 
menen beter te kunnen bepalen wat voor 
ons lichaam het beste is. Menselijke waar
digheid verlangt dat wij van dergelijk pa
ternalisme verschoond blijven. Maar men
selijke waardigheid houdt niet zonder 
meer in dat wij de vrijheid dienen te heb
ben om rechten en gerechtvaardigde be
langen van anderen te schenden. Ook niet 
wanneer wij ons hiervoor op de acontextu
ele letter van een grondrecht zouden kun
nen beroepen. Wat plastisch uitgedrukt: 
de vrijheid van mijn vuist houdt op waar uw 
neus begint. 

In de casus van het bloed afnemen ten 
behoeve van het DNA-onderzoek, on
danks de bezwaren daartegen van betrok
kene, spelen paternalistische overwegin
gen geen rol het bloed word! niet afgeno
men omdat dat het beste zou zijn voor de 
verdachte. De ingreep is enkel en aileen 
gemotiveerd vanuit andere belangen. Nu 
kan echter van niemand verlangd worden 
dat hij ingrepen in het eigen lichaam tole
reert op de enkele grond dat zulks in het 
belang van anderen is: wie door een nier af 
te staan een ander het Ieven kan redden is 
desondanks hiertoe niet verplicht. Zelfs tot 
een tamelijk onschadelijke ingreep als het 
afstaan van bloed voor het medisch welzijn 
van anderen kan men niet gedwongen 
worden. Ons bloed is ons bloed: een ander 
heeft daar, bijzondere omstandigheden 
daargelaten, geen recht op. Bij DNA-on
derzoek gaat het er echter helemaal niet 
om dat ons bloed wordt gebruikt voor het 
welzijn van anderen. 

Er is dus geen paternalistische overwe
ging en evenmin de gedachte dat wij met 
ons bloed anderen zouden moeten hel
pen. Er speelt hier iets heel anders. Aan de 
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orde is het belang dat de samenleving 
heeft bij waarheidsvinding in het geval van 
een ernstig misdrijf. Oat belang van de sa
menleving is niet een belang dat tegenge
steld is aan het belang van individuele le
den van de samenleving. Het is ook niet 
een belang dat de meerderheid van de sa
menleving heeft tegenover een minder
heid. ledereen heeft er in zijn kwaliteit als 
lid van de samenleving belang bij dat mis
drijven opgelost worden opdat de door die 
misdrijven geschokte rechtsorde hersteld 
kan worden. Als leden van de samenleving 
dragen we hiervoor met elkaar de verant
woordelijkheid. Die verantwoordelijkheid 
hebben we in belangrijke mate overgedra
gen aan daartoe aangewezen personen: 
politie en openbaar ministerie. Oat houdt 
echter niet in dat wij als individuen er ver
der vanaf zijn. In voorkomende gevallen 
kan de samenleving onze medewerking 
verlangen. 

Nu geld! dit laatste niet onbeperkt. De in 
ons verband belangrijkste beperking is dat 
niemand verplicht kan worden mee te wer
ken aan zijn eigen veroordeling. De reden 
daarvan is de volgende. Alhoewel de da
der van een ernstig misdrijf als lid van de 
samenleving er belang bij heeft dat dat 
misdrijf opgelost wordt6 heeft hij ook een 
hieraan tegengesteld belang: dat niet ont
dekt word! dat hij het gedaan heeft. Dit 
laatste belang mag minder nobel zijn, 
maar het is daarom niet minder (eerder 
meer) reeel. Wanneer we nude dader zou
den dwingen mee te werken aan de eigen 
veroordeling dan trekken we een wei erg 
zware wissel op diens integriteit. We dwin
gen hem dan zelf mee de verantwoorde
lijkheid te dragen voor, althans mee te wer
ken aan zijn eigen veroordeling. We dwin
gen hem dus om mee te werken aan de 
vernietiging van zijn eigen vrijheid en soms 
van meer. Oat gaat, menen we, te ver. De 
verplichtingen die men als lid van de sa-

6. N1et relevant is in dit verband of betrokkene feitelijk dit 
be lang erkent en beleeft De u1tspraak dat hiJ dit be lang 
heeft is van normatieve en niet van feitelijke aard 
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Eth1sche kwest1es 

menleving heeft gaan niet zover dat men 
zichzelf op het offerblok moet leggen, zelfs 
al zou er aile reden zijn dat men wei op dat 
offerblok wordt gelegd. We moeten ook 
een van een ernstig misdrijf verdachte per
soon de ruimte geven om zichzelf als waar
devol te blijven beschouwen. Afgedwon
gen braafheid roept niet voor niets gevoe
lens van medelijden bij ons op: de mense
lijkheid wordt aangetast. 

Bij het onvrijwillig DNA-onderzoek is van 
een dergelijke medewerking aan de eigen 
veroordeling geen sprake. Het is prima als 
betrokkene zich niet verzet, maar zijn me
dewerking is niet groter dan wanneer zijn 
vingerafdruk wordt genomen. De ingreep 
is echter wei intiemer dan in dit laatste ge
val: lichaamsmateriaal wordt van hem af
genomen om mee te werken aan het be
wijs, wellicht het bewijs van ziJn schuld. 

Dit laatste blijft een ingreep in de licha
melijke integriteit van verdachte. De vraag 
is echter of het in strijd is met zijn recht op 
lichamelijke integriteit. Oat recht vindt zijn 
grondslag in de menselijke waardigheid, is 
eerder opgemerkt. Die waardigheid staat 
op het spel wanneer verdachte gedwon
gen wordt zelf mee te werken aan zijn ver
oordeling. Die waardigheid staat eveneens 
op het spel wanneer zijn lichaam louter ob
ject is voor de behartiging van de belan
gen van anderen, ook als die anderen zich 
hullen in het collectieve gewaad van de sa
menleving. Deze laatste situatie zou zich 
onder meer voordoen wanneer verdachte 
niet in een rechtsbetrekking staat tot de sa
menleving. Wat de anderen hem aandoen 
is dan tegenover hem enkel machtsuitoe
fening. lk ga er hier echter vanuit dat be
trokkene rechtens tot de samenleving be
hoort, met aile rechten en plichten die 
daarbij horen. In dat geval is er, meen ik, 
slechts dan sprake van een zijn waardig
heid aantastende ingreep in zijn lichamelij
ke integriteit wanneer die ingreep van zo 
ernstige aard is dat dat niet opweegt tegen 
het belang dat de samenleving, inclusief 
betrokkene, heeft bij het vinden van de 
waarheid. 
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Om te bepalen wat het recht op licha
melijke integriteit precies inhoudt dienen 
we dus een afweging te maken. Enerzijds 
is er de feitelijke en voor betrokkene be
zwaarlijke ingreep. Anderzijds is er het be
lang van de samenleving waar betrokkene 
rechtens toe behoort. Het gaat hierbij niet 
om een afweging tussen het belang van de 
samenleving en het recht van betrokkene: 
rechten dienen juist om individuen ertegen 
te beschermen dat de belangen van de sa
menleving ten koste van hen behartigd 
worden. Het gaat erom dat in de interpre
tatie van het recht van betrokkene de be
langen van de samenleving en daarmee 
de belangen die hij ook zelf als lid van die 
samenleving heeft meegewogen worden. 
De vraag is niet of we in naam van het al
gemeen belang rechten mogen aantasten; 
de vraag is welke rol het algemeen belang 
speelt in de bepaling wat die rechten pre
cies inhouden. 

Mijn conclusie is dan dat, gezien de be
trekkelijk Iichte aard van de ingreep en het 
grote belang van de waarheidsvinding, 
van leden van de samenleving kan worden 
verlangd dat zij, al dan niet vrijwillig, in de 
omstandigheid dat serieuze verdenking 
van een ernstig misdrijf tegen hen gerezen 
is, de ingreep ondergaan. lk denk niet dat 
in redelijkheid vol te houden vall dat hun 
waardigheid als mens hierbij op het spel 
staat. De ernst van de ingreep weegt niet 
op tegen de medeverantwoordelijkheid 
van de verdachte medeburger voor de 
rechtshandhaving. We mogen niet verlan
gen dat deze medeverantwoordelijkheid 
ten koste van zijn eigen integriteit gaat. 
Maar dat is hier niet het geval. 

Het lijkt erop dat de Commissie-Moons 
terecht voorgesteld heeft het DNA-onder
zoek wettelijk mogelijk te maken. 
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Prof.mr. PAM. Meijknecht 

Privatisering in 
Polen 1 

Privatisering is in Polen geen controver
sieel onderwerp. Problemen zijn echter 
groat. De staatsbedrijven hebben mo
mentee/ geen eigenaar en dus geen man
agement. Hulp van buitenaf is onmis
baar. Buitenlands kapitaa/ wordt een 
warm welkom bereid. 

Vanaf het aantreden van de regering-Ma
zowiecki in de nazomer van 1989, dus al 
sedert meer dan twee jaar, is in Polen een 
operatie gaande die zonder weerga is: de 
geforceerde overgang van een planeco
nomie naar een markteconomie. Polen is in 
Oost Europa zoals bekend niet het enige 
land dat met dat probleem worstelt. Het 
vervult echter zowel door de radicaliteit van 
het geruchtmakende 'plan-Balcerowicz' 
als door de omvang van het land (bijna 40 
miljoen inwoners) een voortrekkersrol. Van 
de vele ingrijpende maatregelen die wor
den genomen bij het scheppen van een in
frastructuur voor een markteconomie is de 
voorgenomen en al aangevangen privati
sering van de 8.000 staatsbedrijven de 
meest spectaculaire. De regering-Bielecki 
die in november 1990 het roer van Mazo
wiecki overnam, tracht sindsdien deze 
operatie nog meer te versnellen. De aard 
en de omvang van een dergelijk gigantisch 
karwei spreken sterk tot de verbeelding 
van politici, economen, juristen en van ie
dereen die zich betrokken voelt bij de 
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stormachtige ontwikkelingen in Midden en 
Oost Europa. lk wil trachten deze verbeel
ding te voeden met een beschrijving van 
de belangrijkste feiten en de meest recen
te ontwikkelingen op dit gebied. De fanta
sie en de moed van de Poolse plannenma
kers rechtvaardigen deze aandacht volop; 
enige elementaire kennis van deze zaken 
is voorts onmisbaar wanneer wij onze be
trekkingen met Polen willen uitbreiden en 
verdiepen 

Privatisering als zodanig is in Polen 
geen echt controversieel onderwerp. In de 
verkiezingscampagne voor de parle
mentsverkiezingen van 27 oktober is ech
ter wei veel gediscussieerd over het tem
po, over de verschillende wegen die tot 
privatisering kunnen leiden en over de 
vraag of en in hoeverre aan de werkne
mers van de te privatiseren bedrijven hier
bij een bevoorrechte positie toekomt. Voor 
de regering, in het bijzonder voor het in de 
zomer van 1990 opgerichte aparte ministe
rie van Eigendomshervormingen, en voor 
bijvoorbeeld de Liberale Partij waartoe ook 
Bielecki behoort (de huidige minister van 
Eigendomshervormingen, Janusz Lewan-

Prof. mr. PAM. Meijknecht (1942) IS raadsadv1seur wet
geving pr1vaatrecht bij het min1sterie van Justit1e en bul
tengewoon hoogleraar burgerl1jk procesrecht aan de 
Rijksun1versiteit Utrecht 
1 Met dank aan prof. dr. hab. Grzegorz Domanski, hoog

leraar econom1sch recht en bus1ness consultant te 
Warschau. 

Christen Democrat1sche Verkenningen 11/91 

B 

d 
e 
b 
s 
S· 

k 
e 

"' b 
d 
d 
p 
rE 

}c 
H 

b 
E 
jc 
b 
z 
w 
rE 

g 
b 
VI 

g 
VI 

ki 
G 
hi 
rE 

sl 
g 
Sl 

g 
lc 
d 
el 
IT 

kl 
d 
Sl 

p 
g 
hi 
tr 
d 
g 

Cl 



.. 

Buitenland 

dowicz, en premier Bielecki behoorden tot 
een met deze partij gelieerde groep van li
berale economen uit Gdansk) kan het niet 
snel genoeg; andere groeperingen zijn 
sceptischer en voorzichtiger. Lewandows
ki en zijn staf stralen het enthousiasme van 
echte pioniers uit en komen met steeds 
weer nieuwe plannen om er vaart in te 
brengen. Privatisering is geen wondermid
del, maar wei een levensvoorwaarde voor 
de Poolse economie. Terecht en met ge
past gevoel voor dramatiek voert het inte
ressante maandelijke bulletin Prywatyzac
ja2 als motto de bekende uitspraak van 
Hamlet To be or not to be. 

Privatisering en het tempo daarvan heb
ben een belangrijke ideologische lading. 
Enige citaten van Poolse bewindslieden en 
journalisten (die ik ontleen aan het maand
blad Prywatyzacja) kunnen dat illustreren. 
Zo berijdt president Lech Walesa ook hier 
weer zijn stokpaard: 'Je kunt pas privatise
ren nadat eerst met de communisten is af
gerekend; alles wat de communisten heb
ben afgenomen, moet worden teruggege
ven.' Lewandowski: 'Hoe meer prive-ei
gendom er in Polen komt, hoe meer 
vrijheid er zal zijn.' Een realistisch geluid 
komt van zijn staatssecretaris Wojciech 
G6ralczyk die bij de reprivatisering (dit be
heist de teruggave aan vroegere eigena
ren, een apart probleem waarop hieronder 
slechts terloops wordt ingegaan) drie 'la
gen' onderscheidt een morele, een juridi
sche en een economische: 'Vanuit moreel 
gezichtspunt zou in aile gevallen schade
loosstelling moeten plaatsvinden. Juri
disch is dat echter een zeer dubieuze zaak 
en economisch bezien is het gewoon on
mogelijk.' Een historicus zegt hierover: 'je 
kunt de geschiedenis niet vijftig jaar terug
draaien'. Sceptische journalisten: 'Privati
sering is de nieuwe religie in de Derde Re
publiek. Er zijn echter meer priesters dan 
gelovigen.' 'Zolang Walesa zijn belofte dat 
hij de helft van Polen zal verdelen, niet in
trekt, komt de privatisering niet over haar 
dode punt heen.' En tenslotte: 'Ais de jon
ge mensen die nu bij het ministerie van Ei-

Christen Democratische Verkenningen 11/91 

gendomshervormingen gaan werken, met 
pensioen gaan, dan zullen we nog alsmaar 
aan het privatiseren zijn.' 

Privaatrechtelijk vennootschap 
Tot 1989 gold ook in Polen het stalinisti
sche dogma van de ondeelbaarheid van 
de staatseigendom, dat van oorsprong en 
tot voor kort ook daadwerkelijk inhield dat 
de Staat niet aileen in economische, maar 
ook in privaatrechtelijke zin eigenaar was 
van aile staatsbedrijven. Wei hadden deze 
bedrijven eigen rechtspersoonlijkheid en 
was aan hen het dagelijks beheer van het 
tot het bedrijf behorende staatsvermogen 
toevertrouwd. Zij waren in zoverre 'subject 
van staatseigendom', dat wil zeggen in ci
vielrechtelijke verhoudingen werden zij be
schouwd als het subject van de uit de 
staatseigendom voortvloeiende rechten en 
verplichtingen. Dit laatste bracht ook mee 
dat het staatsbedrijf zelf aansprakelijk was 
voor de schulden. Verhaalsobject was 
(met uitzondering van de duurzame pro
duktiemiddelen') het door het staatsbedrijf 
beheerde staatsvermogen. Was dat niet 
toereikend, dan was verhaal op de Staat 
zelf niet mogelijk. Door dit alles was de po
sitie van het staatsbedrijf afhankelijk, 
kwetsbaar en onduidelijk; door sommigen 
werd zelfs ontkend dat een dergelijk bedrijf 
uberhaupt subjectieve rechten had. Het 
paradoxale was dat het wei geacht werd 
als volwaardige partner aan het ruilverkeer 
deel te nemen. AI lang voor 1989 is gepro
beerd, zonder veel succes, de positie van 
de staatsbedrijven te versterken. 3 

Omdat de oude wetgeving niet is afge
schaft, geldt veel van het zojuist gememo
reerde nog steeds voor de huidige Poolse 
staatsbedrijven. Wei werd al in 1983 de 
mogelijkheid dat staatsbedrijven failliet 
konden gaan ge'introduceerd, maar dat 
gebeurde nog uiterst zelden. Een keerpunt 

2. Uitgegeven door Mlnisterstwo Przeksztalcen 
Wlasnoscrowych, ul. Mysia 5, 00-950 Warszawa 

3. Zie over dit alles mrjn proefschrift Planverbintenissen 
(Zwolle. 1979) en in het bijzonder daarin hoofdstuk V 
Planverbintenissen in het Poolse recht. 
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was echter 1 februari 1989, de dag waarop 
staatsbedrijven ingevolge een wijziging in 
het Burgerlijk Wetboek formeel eigenaar 
werden van het door hen beheerde vermo
gen (met uitzondering van de grond, waar
over dadelijk meer). Maar hun interne en 
organisatorische structuur was en is op die 
nieuwe situatie nog geenszins afgestemd: 
de kapitaalinvesteerder, zijnde de Staat, is 
bij de besluitvorming binnen de onderne
ming in civielrechtelijke zin ('dominium') 
niet vertegenwoordigd. Deze besluitvor
ming wordt gedomineerd door de onder
nemingsraad waar"1n de werknemers de 
dienst uitmaken (een erfenis uit 1981, re
sultaat van de overwinning van de vak
bond Solidarnosc) Ook de netto winst 
werd ingevolge die regeling al sinds 1981 
onder de werknemers verdeeld. Aileen in 
administratiefrechtelijke zin ('ratione impe
rii') is de Staat vertegenwoordigd via een 
ministerie of een lokale autoriteit. 

Paradoxaal genoeg herstelt het bedrijf 
dat wil privatiseren nu als een eerste stap 
op de weg naar commercionalisering en 
uiteindelijk algehele privatisering geheel 
vrijwillig eerst de (in 1989 afgeschafte) ei
gendomsrechten van de Staat als kapitaal
verschaffer. Commercionaliseren betekent 
in dit verband: omzetting in een vennoot
schap naar burgerlijk recht met de Staat 
als enige aandeelhouder. Zonder die om
zettlng zou, zo stelt men, het vermogen 
van het staatsbedrijf niet te gelde te maken 
zijn en dus niet op de kapitaalmarkt kun
nen worden aangeboden. Zij leidt echter 
eveneens onvermijdelijk tot afschaffing 
van de economische prerogatieven van de 
werknemers: die verliezen door de omzet
ting hun predominante positie. Deze stap 
terug is een van de redenen van de politie
ke problemen die privatisering in de post
communistische staat Polen veroorzaakt. 

Een extra complicatie was de vraag of 
en hoe ook de grond en de gebouwen kon
den worden 'gecommercionaliseerd', een 
absolute voorwaarde voor werkelijke priva
tisering van staatsbedrijven. Een wet van 
1985 over de grondeigendom leek de 
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grond uit te sluiten van de werking van de 
onder punt 2 genoemde BW-wijziging van 
1989. De regering wilde kost wat kost vast
houden aan de staatszeggenschap over 
de onroerende zaken. Ook in het kader van 
de privatisering wilde de regering niet ver
der gaan dan verlening van - overdraag
bare en met hypotheek belastbare - erf
pacht (van 40-99 jaar). De waarde van dit 
recht van erfpacht kon en moest in de ba
lans worden opgenomen. Dit is uiteindelijk 
geregeld in een wet van 5 december 1990. 
De staatsbedrijven zijn sinds die datum 
van rechtswege erfpachter van de grond 
en eigenaar van de opstallen. De Staat ont
vangt een periodieke vergoeding. Eigen
dom van grond kunnen deze bedrijven wei 
verwerven via derden. Een koper van een 
staatsbedrijf wordt dus eigenaar van de 
gebouwen, maar erfpachter van de grond 
voorzover deze ook voor 1990 al aan de 
Staat toebehoorde. 

Privatisering via de kapitaalmarkt 
We hadden het hierboven steeds over een 
juridische omzetting, dat wil zeggen over 
methoden om het vermogen van het 
staatsbedrijf te kapitaliseren zonder het 
bedrijf te beeindigen. Het doel van de hele 
operatie is een verandering van de juridi
sche en organisatorische structuur zonder 
beeindiging van de werkzaamheden. 
Daarom Iaten we de - sinds kort onder de 
gereactiveerde Faillissementswet van 
1943 voor aile staatsbedrijven bestaande
mogelijkheid van faillissement buiten be
schouwing. Echter de steeds belangrijker 
wordende weg van privatisering door vrij
willige 'liquidatie' wordt verderop nader 
behandeld. 

De in de vorige paragraaf besproken 
omzetting in een commerciele vennoot
schap op gezamenlijk verzoek van directie 
en ondernemingsraad was al mogel.ljk 
sinds 1988. Voor die vennootschap golden 
vervolgens de bepalingen van het herzie
ne Wetboek van Koophandel van 1934. Dit 
was een methode om met buitenlandse 
bedrijven samen een joint venture op te 
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richten en resulteerde dus in zoverre ook 
althans gedeeltelijk in privatisering van 
staatsvermogen. Hierop was echter veel 
kritiek van regeringszijde. De belangen 
van de Poolse staat kwamen vooral door 
de samenval van omzetting en privatise
ring in het gedrang: er was nauwelijks of 
geen ruimte voor zorgvuldige en realisti
sche waardering van het vermogen van 
het staatsbedrijf, een openbaar aanbod 
van aandelen enzovoort. Daardoor leek de 
Staat erbij in te schieten. Dit is de achter
grond van de gefaseerde privatisering on
der de Privatiseringswet van 13 juli 1990 
(Ievens de datum waarop het ministerie 
van Eigendomshervormingen werd opge
richt). De eerste fase is de omzetting zoals 
besproken onder punt 2. Die omzetting 
vereiste tot 1990 een gezamenlijk besluit 
van directie en ondernemingsraad. Toege
voegd werd nu de mogelijkheid van om
zetting tegen de wil van het bedrijf zelf, 
eventueel na tussenkomst van de rechter. 
Resultaat in beide gevallen: een vennoot
schap naar burgerlijk recht, geregeerd 
door de toepasselijke bepalingen van het 
Wetboek van Koophandel, met de Staat als 
enig aandeelhouder. 

De volgende fase is de privatisering zelf. 
Als het bedrijf aantoont dat het voldoet aan 
een aantal criteria (zoals goede vooruit
zichten, gekwalificeerde bestuurders, 
geen monopoliepositie binnen de gegeven 
branche, weinig milieuverontreiniging) 
worden de aandelen door de eigenaar, de 
Staat, publiekelijk te koop aangeboden of 
er worden nieuwe aandelen uitgegeven, 
waarop investeerders kunnen intekenen. 
Oil is een vrij omslachtige, tijdrovende en 
dus ook kostbare procedure. Het moet om 
grotere en bepaald ook om de betere be
drijven gaan: aandelen van 'kreupele 
eendjes' (dit is een Poolse uitdrukking) wil 
immers loch niemand kopen. Het heeft dus 
geen enkele zin dergelijke aandelen te 
koop aan te bieden. Voordeel van deze 
methode is de toegankelijkheid voor het 
grote en minder koopkrachtige publiek en 
de bijdrage die elke open bare verkoop van 
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aandelen Ievert aan het beter functioneren 
van de nog jonge4 markt voor waardepa
pieren. Privatisering via publieke verkoop 
van de aandelen is tot nu toe in ongeveer 
10 gevallen toegepast. Een groter aantal is 
nog onderweg; de procedure wordt ver
sneld en verbeterd. Men gaat nu ook vaker 
over tot een meer branche-gewijze bena
dering waarbij bijvoorbeeld in een operatie 
de gehele bierindustrie wordt aangepakt. 

Het aanbod van aandelen kan ook bui
ten de publiciteit worden gedaan, bijvoor
beeld rechtstreeks aan buitenlandse in
vesteerders. Ook buitenlandse gegadig
den kunnen aandelen kopen; aileen als 
hun aankoop meer dan 10% van de uitge
geven aandelen betreft, is (thans nog") toe
stemming van de overheid vereist. Deze 
verkoop aan geselecteerde investeerders 
wordt vooral gepropageerd en toegepast 
voor (levensvatbare) staatsbedrijven waar
in veel ge'investeerd en gemoderniseerd 
moet worden. Op deze wijze en met deze 
achtergrond heeft bijvoorbeeld Philips een 
meerderheidsbelang verworven in de lam
penfabriek Polam Pi Ia en is een verbinding 
gecreeerd tussen Unilever en het cosme
tisch bedrijf Pollena Bydgoszcz Tot nu toe 
zijn in totaal ongeveer vijf bedrijven langs 
deze weg geprivatiseerd. 

Ondanks een lang en moeilijk politiek 
debat in het parlement dienaangaande 
heeft de regering haar opvatting staande 
gehouden dat er bij dit alles geen plaats 
meer was voor individuele of gemeen
schappelijke eigendomsrechten van de 
werknemers. Staatsbedrijven zijn staatsei
gendom en dat eigendom moet, aldus de 
Poolse regering, niet worden verward met 
de belangen van werknemers, op erken
ning waarvan deze aanspraak maakten. 

4. Pas sinds april1991 funct1oneert in Warschau. voor het 
eerst sinds meer dan 50 Jaar, weer een effectenbeurs 

5. Deze beperk1ng zal binnenkort 1n de ontworpen Wet op 
bedriJven met buitenlandse deelname worden afge
schaft. D1t wetsvoorstel brengt in het algemeen wetteliJ
ke beperkingen op in- en uitstroom van buitenlands ka
pitaal aanz1eni1Jk terug. Ook zal de n1euwe wet echter 
voorzieningen bevatten om overvallen via de secundal
re aandelenmarkt te voorkomen 
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Met die belangen is overigens wei op een 
andere manier rekening gehouden: de Pri
vatiseringswet verplicht de Staat om 20% 
van de aandelen voor 50% van de waarde 
te koop aan te bieden aan het personeel. 

Principieel is hiermee gekozen voor ver
koop aan het volk en is de filosofie van 

Polen heeft gekozen voor 
overdracht aan het volk en 
niet aan het personeel 

overdracht van het staatsbedrijf aan het 
personeel verworpen. De werknemers 
en/of de bedrijfsleiding kunnen wei het be
drijf overnemen wanneer zij gezamenlijk 
een meerderheidsbelang bemachtigen. 
Oat zou hoogstens, en aileen met hulp van 
buitenaf, bij middelgrote bedrijven kunnen 
lukken. Tot nu toe is deze methode slechts 
een keer (het betrof een vleesfabriek in ln
owroclaw) gevolgd. 

Privatisering via liquidatie 
Voor het midden- en kleinbedrijf bestaat, 
ook op basis van de Privatiseringswet van 
1990, de eenvoudigere en snellere weg 
naar privatisering via liquidatie Anders 
dan die aanduiding suggereert, gaat het 
hier niet om iets dat op faillissement lijkt en 
is in beginsel ook gewoon voortzetting van 
de bedrijfsvoering het oogmerk. Het moet 
dus gaan om gezonde bedrijven (zo niet, 
dan is ook de echte liquidatie via faillisse
ment mogelijk, maar die wordt niet be
heerst door de Privatiseringswet). 

Hoewel ook verkoop en inbreng in een 
andere vennootschap mogelijk zijn, ge-
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schiedt de hier bedoelde privatisering in 
verreweg de meeste gevallen langs de 
weg van een pacht- of /ease-contract met 
het personeel en/of met de voormalige di
rectie. Tot nu toe hebben ongeveer 200 
bedrijven deze weg gevolgd (thans zo'n 
drie per dag). Het initiatief wordt genomen 
door het bedrijf zelf en/of door het orgaan 
dat het bedrijf heeft opgericht. Op basis 
van selectiecriteria en de overgelegde do
cumenten neemt het ministerie van Eigen
domshervormingen een beslissing. De uit
voering is gedecentraliseerd zij wordt niet 
begeleid door het ministerie van Eigen
domshervormingen, maar door de opricht
ster, dat wil zeggen een branche-ministe
rie of een plaatselijk overheidsorgaan (het 
provinciebestuur). 

Deze vorm van privatisering is minder 
spectaculair dan de onder punt 3 bespro
ken vormen en heeft aanvankelijk dan ook 
veel minder aandacht gekregen. Ten on
rechte: wanneer men naar het aantal be
drijven kijkt is zij nu al belangrijker dan pri
vatisering via de kapitaalmarkt. 

Programma van Algemene 
Privatisering 
Een recente zeer spectaculaire ontwikke
ling op het Poolse privatiseringsfront is het 
vlak voor de afgelopen zomer gelanceerde 
gigantische Programma van Algemene 
Privatisering. AI gauw was de kritiek op de 
hierboven beschreven aanpak van de re
gering dat daarin te veel voor de voor Po
len ongeschikte strategie van de privatise
ring a Ia Thatcher was gekozen, waarmee 
werd gerefereerd aan de verkoop van tien 
grote Britse staatsbedrijven, begin jaren 
tachtig, aan een grote groep kleine beleg
gers.6 Een dergelijke 'case-by-case'-priva
tisering zou in Polen wei dertig jaar gaan 
duren. De kritiek betrof evenwel niet aileen 
het tempo, maar ook een meer ideologisch 
punt: er werd in Polen, hoewel het IMF dat 
sterk had afgeraden, nog steeds ook hard-

6. Zie Malgorzata Bos-Karczewska, Poolse privatiserings
perikelen, Oosteuropaverkenningen, jun1 1991 
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Buitenland 

nekkig gezocht naar 'niet-marktconforme' 
oplossingen, een bedekte term voor het 
wegschenken van belangen in staatsbe
drijven aan het grate publiek. Tijdens de 
campagne voor de presidentsverkiezin
gen had Walesa aile Polen gratis kapitaal
bonnen ter waarde van honderd miljoen 
zloty beloofd. Hoewel deze belofte door 
niemand au serieux werd genomen', blijkt 
de gedachte van enige vorm van gratis 
verstrekking aan iedereen van een stukje 
staatsvermogen loch weer terug te komen 
in het nu door de regering gelanceerde 
Programma van Algemene Privatisering. 
Minister Lewandowski zelf is van dit plan 
de (mede-)auteur. 

Uitgangspunt zijn twee gedachten: in de 
eerste plaats dat het nationaal vermogen 
eigendom is van de hele maatschappij, 
omdat dit door ieders werk, en niet aileen 
door het werk van de werknemers van 
deze bedrijven, is verworven. Door het pro
gramma 'wordt aan de mensen teruggege
ven wat hun toekomt'. 

In de tweede plaats biedt dit Programma 
een oplossing voor het probleem dat de 
staatsbedrijven momenteel op de keper 
beschouwd geen eigenaar en dus geen 
goed management hebben. Daardoor 
wordt het produktie-arsenaal niet optimaal 
benut. Het programma beoogt !evens het 
management van de staatsbedrijven te 
versterken door deskundigen in te schake
len, in hoofdzaak uit Westerse Ianden. 

De eerste fase, die al in juli van dit jaar is 
voltooid, was de opstelling van een lijst van 
400 staatsbedrijven, geselecteerd uit een 
grotere groep van bedrijven die zich daar
toe konden aanmelden, en die tot de bete
re bedrijven konden worden gerekend. De 
groep van 400 vertegenwoordigt in totaal 
ongeveer 25% van de waarde van aile 
staatsbedrijven. Deze 400 bedrijven zijn 
vervolgens, in augustus jongstleden, in het 
kader van de 'commercionaliseringsfase' 
(zie onder punt 2; de operatie past vrijwel 
geheel binnen het kader van de Privatise
ringswet 1990) omgezet in eenpersoons
vennootschappen met de Staat als enige 
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aandeelhouder, volgens de methode hier
boven beschreven onder punt 2. Na deze 
operatie worden de aandelen in drie groe
pen verdeeld: 
1 een groep van 60% van de aandelen is 

bestemd voor aile burgers en wordt te 
dien einde gratis toebedeeld aan enkele 
tientallen holdings ('Bureaus voor Natio
naal Vermogen'); 

2 10% wordt gratis toebedeeld aan het 
personeel van de bedrijven; 

3 30% blijft in handen van de Staat 
De gratis toewijzing aan de holdings en 
aan het personeel Ievert een enorme tijd
besparing op, omdat er nu geen prijs hoeft 
te worden vastgesteld. De taxatie van aan
delen is een kostbare en tijdrovende aan
gelegenheid, onder meer omdat Poolse 
specialisten hiervoor ontbreken en er dus 
buitenlandse experts hadden moeten wor
den aangetrokken. 

De holdings worden en blijven juridisch 
de eigenaar van de 60% der aandelen. Zij 
hebben aldus een meerderheidsbelang in 
aile 400 bedrijven. Dit stelt hen in staat toe
zicht en controle op deze bedrijven uit te 
oefenen en te dien einde te voorzien in een 
doelmatig bestuur. De bestaande leemte 
in het management van de staatsbedrijven 
wordt zo opgevuld. Op de holdings zelf 
wordt toegezien door Raden van Toezicht 
die door de President worden aangesteld. 
Aan het werk van de holdings zelf zal wor
den deelgenomen door buitenlandse spe
cialiasten ('van de meest gerenommeerde 
firma's') die daarvoor een prestatie-afhan
kelijke vergoeding ontvangen. Deze spe
cialisten worden thans geselecteerd door 
de Poolse overheid in samenwerking met 
de Britse bank S.C. Wartburg die zelf voor 
dit project door de Britse overheid wordt 
betaald in het kader van de hulp aan Po
len. Door de inschakeling van deze buiten
landse deskundigen hoopt men bovendien 
gemakkelijker aan geldleningen te komen 

7 Uitgaande van 27 miljoen volwassen Polen zou het dan 
gaan om 2.700.000.000.000.000 zloty, wat ondanks de 
inflatie van de laatste Jaren nog een bedrag vertegen
woordigt van ongeveer 500 miljard gulden. 
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voor investeringen die nodig zijn om deze 
bedrijven zo gauw mogelijk althans mini
maal te moderniseren, alsmede aan aile 
moderne know-how. Een en ander zonder 
het gevaar dat teveel bedrijven in buiten
landse handen komen. 

Elke Poolse staatsburger van 18 jaar en 
ouder die in Polen woont krijgt voor 1 janu
ari 1992 gratis een aandeel in elk van de 
bedoelde holdings. Op die wijze wordt ver
zekerd dat ieders aandelenpakket exact 
dezelfde waarde vertegenwoordigt. Die 
waarde kan in de aanvang niet worden 
vastgesteld. Om speculaties te voorkomen 
mogen de aandelen pas voor het eerst in 
het voorjaar van 1993 worden verhandeld. 
De jaarstukken van de 400 bedrijven over 
1992 en de daarvan afgeleide cijfers van 
de holdings zelf, zullen dan bekend zijn 
De waarde van aile aandelen kan dan wor
den bepaald. Het is de bedoeling dat de 
holdings vervolgens hun inkomsten niet als 
dividend zullen uitkeren, maar- mede met 
behulp van adviezen van de aangetrokken 
buitenlandse experts- zullen investeren in 
de meest belovende bedrijven uit de groep 
van 400, waardoor de waarde van de aan
delen zal toenemen. Omdat al in 1993 een 
grote groep deze aandelen zal willen ver
kopen, ontstaat er dan aanstonds een 
bloeiende mark!. 

De eerste kosten bedragen ongeveer 50 
miljoen dollar, die men echter spoedig ver
wacht terug te verdienen. 

Naast dit programma blijft men door
gaan met de al oudere beproefde metho
den van privatisering per afzonderlijk be
drijf. 

Slotopmerkingen 
Het heeft weinig zin ons nu te wagen aan 
bespiegelingen over de kansen van dit 
fantastisch ogende programma. Veel zal 
afhangen van de vraag of de huidige re
cessie zal verdwijnen, wat op zijn beurt 
weer in belangrijke mate afhangt van bui
tenlandse ontwikkelingen, bijvoorbeeld of 
de Russische vraag naar Poolse produk
ten zich enigszins zal herstellen. Het lijkt 
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onwaarschijnlijk dat de verkiezingen van 
27 oktober in dit opzicht tot een andere 
koers leiden. Zoals gezegd wijst geen en
kele serieuze partij privatisering af. De 
operaties die worden uitgevoerd zijn zeer 
technisch van aard. Tal van buitenlandse 
specialisten zijn daarbij ingeschakeld. le
dere andere regering zal hun adviezen 
evenzeer ter harte moeten nemen. De mar
ges voor politieke keuzen zijn dus klein. Er 
is echter geen alternatief. De achterliggen
de schepen zijn verbrand. De toekomst is 
ongewis, maar er wordt een indrukwekken
de poging gedaan nu ook het economisch 
lot in eigen hand te nemen. Hulp van bui
ten is daarbij echter onmisbaar. Voor de 
Ianden van West Europa en zeker voor de 
christen-democraten aldaar is die hulp 
meer dan een kwestie van eigenbelang. 

Om een mij niet bekende reden werkt de 
Poolse regering bij dit project momenteel 
hoofdzakelijk met instellingen en adviseurs 
uit Angelsaksische Ianden (het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten) Hoe 
dat zij, op meer indirecte wijze kan ook 
vanuit Nederland een belangrijke bijdrage 
worden geleverd aan het welslagen van de 
overgang van Polen (en natuurlijk van de 
andere voormalige planeconomieen in 
Centraal Europa) naar een marktecono
mie. Op allerlei gebieden, en zo ook hier, 
blijkt dat de interesse van Poolse zijde voor 
contacten met Nederland veel groter is 
dan omgekeerd. Oat is betreurenswaar
dig. Er is wellicht wat meer fantasie en durf 
nodig om in geprivatiseerde Poolse bedrij
ven te investeren of geld te beleggen dan 
in Westerse bedrijven. Maar fantasie en 
durf zijn vaak goede raadgevers. Er zijn tal 
van zakelijke argumenten om juist nu de 
handelscontacten met Polen te verd1epen. 
Buitenlands kapitaal wordt een warm wel
kom bereid. 

Tenslotte: een nog meer indirecte maar 
waarschijnlijk de meest efficiente hulp aan 
Polen op korte termijn is de verwezenlijking 
van de binnen de EG bestaande plannen 
om voedselhulp aan Rusland en de ande
re voormalige Sowjet-staten via een drie-
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hoeksrelatie te Iaten lopen deze staten be
trekken de benodigde goederen voor re
kening van de EG (of van andere geld
schieters) uit Polen (en uit Hongarije en 
Tsjechoslowakije). Met zo'n bijdrage aan 
het herstel van de uitvoer naar Oost Euro
pa vangt men veel vliegen in een klap. Het 
idee word! sinds de mislukte coup in Mos
kou van verschillende zijden, onder ande
re ook door de Poolse oud-premier Ta-
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deusz Mazowiecki, met nadruk bepleit en 
leent zich ook voor toepassing buiten het 
kader van de hulpactie voor Rusland. Ne
derland dient zich voor die gedachte, nog 
tijdens en na zijn voorzitterschap, in Brus
sel sterk te maken. 
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Prof. dr. E.J.J.M. Kimman 

Christelijk-Sociaal 
Den ken 

De christelijk-sociale beweging is een 
eeuw oud. Oat is een aanwijzing voor 
haar dynamische organisatie en voor de 
ontwikkeling van haar denken. Zij zal 
zich nu oak moeten voorbereiden op de 
toekomst. Een kroniek over de betekenis 
van de christelijk-sociale beweging en 
over de manier waarop zij dit jaar van 
zich laat horen. 

We hebben een tijd achter ons, waarin 
druk werd gepraat over 'Kerk en Wereld', 
'Evangelie en Maatschappij', 'Geloof en 
Wetenschap' of 'Christendom en Samenle
ving'. De reeks van dergelijke titels is vrij 
lang. Congressen, tijdschriften, oplei
dingscentra of cursussen met zo'n titel 
trekken !hans minder belangstelling dan 
een of twee decennia geleden Is het pro
bleem inmiddels opgelost? Waarschijnlijk 
niet. Het probleem is anders komen te lig
gen. De vanzelfsprekendheid waarmee 
kerk, Evangelie, christendom, geloof of 
theologie voorop kon worden gezet is ver
dwenen. 

Spreken over de sociale werkelijkheid 
vanuit een gelovig vertrekpunt is tegen
woordig zo moeilijk, omdat het 'sociale' 
vanzelfsprekender is dan het 'gelovige'. 
De tijd waarin het omgekeerde kon worden 
gezegd, is voorbij. Wat kerk en christen
dom toen voorstelden, was zo duidelijk, 
dat vanuit die zekerheden aandacht kon 
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worden gevraagd voor nieuwe realiteiten, 
zoals bijvoorbeeld industrialisatie, sociale 
zekerheid of maatschappelijk verkeer. 

Het christelijk denken over sociale 
vraagstukken is ontstaan in een periode 
waarin christendom vanzelfsprekend was. 
Omstreeks het midden van de negentien
de eeuw was er een voorzichtig begin. Het 
jaar 1891 markeerde de overgang naar 
een christelijk-sociale beweging. In hoe
verre zo'n overgang meteen ook gedragen 
werd door de overgrote meerderheid, is 
een weinig interessante vraag Aile sociale 
bewegingen beginnen klein. De kunst be
staat erin zo'n beweging gaande te hou
den. Willen bijvoorbeeld de vredesbewe
ging of de milieubeweging, om eens twee 
recente sociale bewegingen te noemen, 
over pakweg zeventig of tachtig jaar nog 
bestaan, dan zullen ze adequaat moeten 
kunnen reageren op een reeks externe en 
interne factoren. Oat de christelijk-sociale 
beweging nu een eeuw oud is, is een aan
wijzing voor een dynamische organisatie 
en een ontwikkeld christelijk-sociaal den
ken. De geschiedenis van de beweging is 
genoegzaam beschreven.' 

Prof dr. E.J J.M. Kimman (1946) is Jezulet, bedrijfskundr
ge en auteur. HiJ doceert bedriJfsethiek aan de economi
sche faculterten van de Rijksuniversiteit Limburg en de 
VriJe Universiteit te Amsterdam. 
1 A Kouwenhoven, De dynamiek van het christel1jk so

ciaal denken. N1jkerk Callenbach, 1989, G.J. Schutte __. 

Chnsten Democratische Verkenningen 11/91 

teli 
ha; 
kar 
pe1 
arti 
de 
ren 
toe 
ver 
lijk 

Dri 
lk z 
le; 
Ter 
Wei 

du< 
spir 
gin 
act 
ficE 
de 
cor 
chr 

T 
bev 
ne 1 

sen 
ges 
pij f 
nen 
de 1 

mer 
Doc 
I evE 
vin~ 
gee 
in tij 
spn 
poli 
mer 
ven 
I evE 
deV\ 
tot 
chri 
and 
lenc 

Chns 



Kroniek 

In dit artikel gaat het erom hoe de chris
telijk-sociale beweging thans bezig is met 
haar toekomst. Onder welke voorwaarden 
kan een sociale actie vanuit een gelovig 
perspectief worden georganiseerd? In dit 
artikel wil ik deze voorwaarden bespreken, 
de oecumenische ontwikkelingen signale
ren en enige aspecten van de herdenking 
toelichten. Hiermee wil ik Iaten zien dater 
verschillende vormen van sociaal-christe
lijk denken zijn. 

Drie voorwaarden 
lk zie drie elementen bij een zinvolle socia
le actie vanuit een christelijk perspectief. 
Ten eerste dient een christelijk-sociale be
weging in haar doen en denken de indivi
dualiteit van moderne mensen te weer
spiegelen. Ten tweede dient zo'n bewe
ging een voedingsbodem voor politieke 
actie te zijn zonder nochtans zelf ge·ldenti
ficeerd te worden met een partij. Ten der
de dient zo'n beweging in haar organisatie 
complementair te zijn aan het kerkelijke 
christendom. 

Ten eerste dient een christelijk-sociale 
beweging de individualiteit van de moder
ne mensen te aanvaarden. Moderne men
sen hebben hun werk van hun prive-leven 
gescheiden In een moderne maatschap
pij gebeuren wonen, werken, leren, bezin
nen, spelen en ontspannen op verschillen
de plaatsen en met verschillende groepen 
mensen. Op een gelede wijze leeft men. 
Door deze compartimenten in het moderne 
Ieven kunnen de leden van zo'n samenle
ving hun participatie aan de samenleving, 
geografisch en sociologisch gezien en ook 
in tijdperken van hun eigen Ieven gemeten, 
spreiden Men kan zich uiterst publiek of 
politiek opstellen, of vooral zakelijk, ofwel 
men kan kiezen om zich volledig uit te Ie
ven in de beschutting van de persoonlijke 
levenssfeer. Men kan zijn collegae of me
dewerkers uit het bedrijf wei of niet toe Iaten 
tot de levenssfeer. De invloed van het 
christendom op mensen concurreert met 
andere invloeden. Er wordt van verschil
lende zijden en door allerlei organisaties 
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normerende invloed op de mensen uitge
oefend.' In een theologisch perspectief 
mag men de invloed van het christendom 
onderscheiden van andere invloeden. Men 
mag het zending of apostolaat noemen. 
Om dat echter effectief te doen, is het zin
vol te beseffen dater naast de invloed van 
het christendom andere normdragers met 
soms een veel sterkere invloed actief zijn in 
een moderne samenleving. 

Ten tweede dient een christelijk-sociale 
beweging zeer duidelijk een visie te beli
chamen op de verhouding tussen staat en 
christendom. Voor die verhouding kunnen 
we ons modelmatig drie typen maatschap
pijen voorstellen. Op de eerste plaats een 
maatschappij waar 'moraal' en 'staat', kerk 
en staat, samenvallen. De kerk waakt over 
het morele gehalte van de samenleving. In 
de Middeleeuwen heeft een situatie be
staan, die ideaal-typisch hier enigszins 
aan beantwoordde. Thans treffen we in 
sommige islamitische staten zo'n staatsor
de aan. Het merkwaardige is, dat de totali
taire regimes in Oost Europa ook een der
gelijke ge·lntegreerde orde kenden, al 
waakte daar niet de kerk of een godsdien
stige instelling maar juist de communis
tische partij over het morele gehalte van de 
samenleving. lk verwacht niet dat een der
gelijk model in West Europa veel kansen 
maakt. Bij de overgang in de voormalige 
Oostbloklanden naar markteconomieen is 
die situatie overigens niet ineens veran
derd. Daarvoor is een dubbele verklaring. 
Enerzijds het zelfbeeld van de religieuze 
instellingen, zoals bijvoorbeeld de katho
lieke kerk in Polen, anderzijds de moreel 
ontredderde situatie van veel samenlevin
gen in Oost Europa. Het kan zijn dat er 
niets anders op zit dan een sterke moraal 
urgeren, omdat anders anomie grote scha
de zou kunnen aanrichten. 

Een tweede model is een scheiding tus-

(red.). Een arbeider is z1jn loon waardig, 's-Gravenha· 
ge Meinema. 1991. 

2. Verder u1tgewerkt in E.J.J.M. Kimman, Marktethiek, As· 
sen/Maastricht: Van Gorcum, 1990. 
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sen kerk en staat. Oat is het negentiende
eeuwse beeld. Oat beschouwde de kerk 
als een geprivatiseerde instelling. In de ln
dustriele Revolutie is dat feitelijk gebeurd. 
In de meeste Westeuropese Ianden zijn 
kerken een prive-zaak van de burgers ge
worden. In een gel"ndustrialiseerde maat
schappij zijn moraal en levensbeschou
wing volstrekt individuele zaken gewor
den. Een kerk als institutie, als een min of 
meer toevallige privaatrechtelijke vereni
ging, wordt wei getolereerd, maar er wordt 
niet verwacht dat daar belangwekkende 
initiatieven voor de samenleving als zoda
nig uit kunnen voortkomen. 

Een derde model is het beeld van een 
actieve geloofsgemeenschap die erop uit 
is een bijdrage te leveren aan het morele 
gehalte van de hele samenleving, omdat 
immers over morele zaken er de gewoonte 
van een brede maatschappelijke discussie 
bestaat. Zo'n morele discours heeft een 
reeks spelregels Kerkelijk spreken is dan 
zinvol indien er kerkelijke leiders zijn die de 
geloofsgemeenschap representeren en 
die de rest van de samenleving weten aan 
te spreken. De Amerikaanse bisschoppen 
zijn hierin geslaagd, toen ziJ etappe-gewijs 
tussen 1983 en 1986 hun Brief over econo
mise he gerechtigheid publiceerden. 

Ten derde dient de christelijk-sociale be
weging zich te verstaan met het christen
dom zoals het zich concreet voordoet. 
Christendom is in veel Westeuropese sa
menlevingen geen vanzelfsprekende in
stelling meer. Het verwachtingspatroon ten 
aanzien van het christendom, met name 
ten aanzien van de kerken, volgt een beet
je het verwachtingspatroon dat de burger 
heeft ten opzichte van de staat en van al
lerlel andere organisaties. Oat wil zeggen 
men is loyaal zolang de organisaties iets 
bijdragen aan degenen die erin participe
ren. Wanneer die bijdrage niet beant
woordt aan wat men ervan verwacht, dan 
zijn moderne mensen geneigd zo'n instel
ling de rug toe te keren. Aile deelname aan 
organisaties heeft iets consumptiefs ge-
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kregen, iets selectiefs ook. Loyaliteit aan 
een organisatie word! eerst langzaam en 
met vee I moeite opgebouwd. Ook trouw 
aan een kerkelijke organisatie is niet iets 
waarmee men zo gemakkelijk opgevoed 
kan worden als dat vroeger ging. Moderne 
mensen voelen een betrekkelijk losse rela
tie tot allerlei organisaties, om het even of 
het hun kerk, hun staat, hun politieke partij, 
hun bedrijf of hun sportclub is. Ook de 
overheid moet daar rekening mee houden. 
Oat blijkt wanneer er gesproken word! van 
de calculerende burger. Loyaliteit aan een 
staat is er zolang het wat oplevert. Of men 
nu gelukkig is of niet met deze ontwikke
ling, de christelijk-sociale beweging dient 

Kerken moeten leren om te 
gaan met moderne 
mensen, calculerende 
burgers 

hier rekening mee te houden. Kwam ver
moedelijk een eeuw geleden het lidmaat
schap van zo'n beweging voort uit het ker
kelijk lidmaatschap, !hans gaat dat niet 
meer op. Men zal de christenen individueel 
dienen aan te spreken. Daarnaast is er de 
opgave om een verstandhouding tot de Iei
ding van de kerkgenootschappen te ont
wikkelen. 

Tradities in het kerkelijk spreken 
Het spreekt bijna vanzelf dat in West Euro
pa effectief christelijk-sociaal denken ge
baseerd dient te zijn op de erkenning van 
de individualiteit van de moderne Westeu
ropeaan, de zelfstandigheid van de poli
tiek en de geparticulariseerde status van 
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de kerken. Oat geldt ook voor de kerken. 
De voorwaarden gelden, enigszins aange
past, ook voor zinvol kerkelijk handelen en 
spreken. Ook de kerken dienen de gese
culariseerde situatie te aanvaarden. Oat 
kan een kritische aanvaarding zijn, geen 
afwijzing. De kerk is hoe dan ook gesitu
eerd in onze tijd en onze samenleving en 
zal dus ons de weg naar het Rijk Gods op 
helpen. Met banvloeken tegen systemen 
worden weinig mensen geholpen. Wan
neer er iets gebeurt wat niet strookt met de 
christelijke traditie, dient een kerk haar re
tlecties en eventuele bezwaren of alterna
tieve handelingsaanwijzingen voor te hou
den 1n het Iicht van de Evangelische bood
schap: dus als een vrije uitnodiging, als 
een geloolsdaad, niet als een gebiedende 
eis. 

De belangrijkste twee tradities in het 
christelijk-sociaal denken zijn !hans het 
protestants-christelijke spreken door syno
des of door de Wereldraad van Kerken en 
het katholieke denken, dat vaak het spre
ken van gezagsdragers is. 

Protestantse sociale gedachtengang 
Het protestantisme is synodaal van aard. 
Oat wil zeggen in de beraadslaging om op
lossingen te vinden wordt het kerk-zijn 
reeds beleefd. Protestanten hebben als 
eersten de individualiteit theologisch ge
waardeerd en er kerkelijk vorm aan gege
ven. Het verbaast dan ook helemaal niet 
dat we in de loop van de geschiedenis al
lerlei protestantse congressen zien plaats
vinden ter bespreking van de Sociale 
Kwestie. Een typisch voorbeeld is het 
Evangelisch-Sociaal Congres, dat in 1890 
in Duitsland wordt opgezet als een jaarlijk
se bijeenkomst om aile richtingen aan het 
woord te Iaten en daarmee invloed uit te 
oelenen op de Evangelische Kerk en op de 
politieke partijen. Tot 1941 heeft dit Con
gres bestaan.c 

Bij de protestantse kerken ontbreekt een 
samenbindend kerkelijk gezag, zodat con
gressen belangrijke ontwikkelingen kun
nen stimuleren. In de twintigste eeuw ·Is er 
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in de oecumenische beweging een stro
ming die zoekt naar een adequaat ant
woord van de kerken op het probleem van 
de industrialisatie: Life and Work. De in
vloed van deze stroming werd beperkt 
door de verdeeldheid. Eerst is er enige 
mate van innerlijke eenheid nodig alvorens 
een geloofsgemeenschap de samenleving 
wat te bieden heeft. In Stockholm, in 1925, 
vond een eerste grote oecumenische con
ferentie plaats over de eisen die te stellen 
zijn aan een praktisch christendom. In Ox
ford, in 1937, werd een tweede conferentie 
gehouden. De sociale stroming en de kerk
ordelijke stroming van de oecumenische 
beweging g·1ngen samen op in de Wereld
raad van Kerken. 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de As
semblees van de Wereldraad van Kerken, 
vanaf 1948, de regelmatige bijeenkomsten 
waar nieuw christelijk-sociaal denken zich 
uitdrukt. Op de eerste Assemblee werd het 
belangrijke christelijk-ethische beginsel 
van een verantwoordelijke samenleving 
geformuleerd als een reactie op de onver
antwoordelijke situatie onder totalitaire re
gimes uit de Tweede Wereldoorlog. De 
theologische kwaliteit van de stukken voor 
de eerste Assemblee is later niet meer 
geevenaard. De tweede en de derde As
semblee waren betrekkelijk conventioneel, 
voorzover het betreft de sociale ethiek. Pas 
met de vierde Assemblee, in 1968 te Upp
sala, kwam er een vernieuwing in het so
ciale denken. Het concept uit 1948 werd 
verrijkt met nieuwe dimensies, zoals milieu, 
ontwikkelingswerk en democratie. De 
theologische structuur van de maatschap
pijkritiek van de Wereldraad van Kerken 
werd echter verwaarloosd. Dit vergemak
kelijkt allerlei radicale standpunten, maar 
daarmee werd geen nieuw christelijk-so
ciaal denken uitgezet. 

Voor de Nederlandse Raad van Kerken, 
voorzover het de sociale ethiek betreft, in 
Nederland aangeduid met sociale vragen, 

3. VergeliJk art1kel van J.C. Hess in G.J Schutte (red.). op 
cit. 
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past ongeveer hetzelfde beeld. Oat wil 
zeggen sterke theologische documenten 
uit de eerste decennia van zijn bestaan, 
maar - op sociaal terrein - gedurende de 
laatste tien, vijftien jaar een overmaat aan 
standpunten, maar zonder een eigen theo
logische onderbouw. 

Katholieke Sociale Leer 
Een verdeeld huis biedt geen onderdak 
aan een apostolische beweging. In de loop 
van de negentiende eeuw ontwikkelde 
Rome zich tot een centraal punt dat in staat 
is missionair elan en apostolisch getuige
nis te coordineren. Als reactie op de ge
beurtenissen van de Franse Revolutie en 
de scheiding van kerk en staat in veel ian
den, bracht de concordataire politiek van 
de Apostolische Stoel te Rome een tot dus
verre ongekende centralisatie in de katho
lieke kerk. De katholieke sociale leer legiti
meerde, op het einde van de negentiende 
eeuw, de positie van Rome. 

De encycliek Rerum Novarum van 1891 
is niet de eerste katholieke reactie op de 
Sociale Kwestie. Kerkelijke leiders zoals in 
Engeland kardinaal Manning, in Duitsland 
bisschop von Ketteler, in de Verenigde 
Staten aartsbisschop John Ireland, in Ne
derland Ariens, Poels, Schaepman en No
lens, hadden gewezen op het verdwijnen 
van waarden, zoals bijvoorbeeld de ver
broken harmonie, de verdwenen weder
zijdse verplichtingen der standen of het 
verdwenen gezag voor bepaalde autoritei
ten. Deze kerkelijke voormannen dachten 
vanuit een theologische notie van eenheid, 
van maatschappelijke saamhorigheid, van 
solidariteit. In zekere zin gaven zij sterk 
theologiserende verhandelingen, eerder 
een normatieve maatschappijleer dan een 
christelijk-sociaal denken. Niet ontkend 
kan worden dater aanvankelijk wei hier en 
daar sprake was van een reactionaire be
zorgdheid en dat de eerste stappen wat 
paternalistisch aandeden. lnteressanter is 
dat op den duur dit alles uitgroeide tot een 
vooruitstrevende beweging, waarbij een 
belangrijke factor is geweest de eerste so-
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ciale encycliek, Rerum Novarum. In die en
cycliek pleit paus Leo XIII voor confessio
nele vak- en standsorganisaties, organisa
tievrijheid voor de arbeiders, het recht op 
staking als het om gerechtvaardigde eisen 
gaat, zoals een billijk loon. In deze rond
zendbrief word! vooral een organisatiemo
del aan de hand gedaan en worden de bis
schoppen opgeroepen zich met de vor
ming van organisaties bezig te houden. 

In de tweede sociale encycliek, Quadra
gesimo Anno, die in 1931 verscheen, 
wordt programmatisch ingevuld wat veer
tig jaar geleden werd opengelaten. Oeze 
encycliek onderkent het verschijnsel van 
de onderneming als 'corporate actor' in het 
proces van industrialisatie. Zoals wei meer 
met vroege ontdekkingen, was de tijd nog 
niet rijp om al aan oplossingen te denken. 
In deze encycliek word!, in onze ogen, wei
nig gezegd over de staatsvorm, bijvoor
beeld de democratie, maar wei word! het 
subsidiariteitsbeginsel met betrekking tot 
de staatsbemoeiing geformuleerd. Oat is 
een principe dat een hoge instantie, zoals 
bijvoorbeeld de staat, de voorwaarden 
schept voor bedrijven en instellingen uit 
het maatschappelijk middenveld die weer 
op hun beurt voorwaarden scheppen of 
'subsidierend' functioneren voor de indivi
duele leden van de samenleving ter berei
king van hun levensdoel. 

Een aantal jaren na de Tweede Wereld
oorlog, in 1961, verscheen de derde so
ciale encycliek Mater et Magistra van paus 
Johannes XXIII. Het is een document dat 
de problematiek van de overheidsplan
ning, het bedrijfsleven en het probleem 
van de Derde Wereld signaleert, maar ei
genlijk geen nieuwe principes aangeeft. 
Oiezelfde paus Johannes XXIII zorgde in 
1963 voor een doorbraak met zijn vredes
encycliek Pacem in Terris. Met deze rond
zendbrief richtte de paus zich tot aile men
sen van goede wil. In deze encycliek 
worden voor het eerst systematisch de 
mensenrechten aanvaard als in overeen
stemming met het authentieke christelijke 
mensbeeld. Paus Joannes Paulus II is op 
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deze lijn doorgegaan. Tot op heden 
schreef hij drie sociale encyclieken: over 
de arbeid in 1981, over de ontwikkelings
problematiek in 1987 en over de economi
sche orde in 1991 . 

In Gaudium et Spes, de pastorale con
stitutie over de Kerk in de wereld van van
daag van het Tweede Vaticaans Concilie, 
behandelen de concilievaders de sociale 
problematiek zonder expliciet van een So
ciale Leer te spreken. Het document ge
tuigt van een optimistische kijk op sociale 
problemen, zoals de problematiek van de 
Derde Wereld of de vredesvraagstukken. 
Dit concilie-document is een interessant 
voorbeeld van christelijk-sociaal denken, 
omdat het vertrekpunt gelegen is in een 
selectieve beschrijving van enige sociale 
problemen en vervolgens een interpreta
tie, onder de naam 'tekenen des tijds'. 
Deze manier van denken staat haaks op 
de oude normatieve aanpak van de socia
le encyclieken. Het is dan ook niet toevallig 
dat juist op het einde van dat Concilie men 
dacht dat er daarom wei nooit meer een 
sociale leer zou komen. Een 'sociale leer' 
in de betekenis van 'de ideale ordening'. 
Na ruim een decennium van onzekerheid 
op dit punt, is men toch verder gegaan. 
Wei met sommige oude termen, maar fei
telijk met een nieuwe benadering. 

De twee tradities groeien naar elkaar 
toe. Oat een encycliek of welke verklaring 
dan ook gaat behoren tot het christelijk-so
ciale gedachtengoed, wordt eerder door 
de theologische kwaliteit en de sociale re
levantie van de boodschap bepaald dan 
door de afkomst. De morele autor"1teit wordt 
steeds meer in de inhoud dan bij de afzen
dergezocht. 

Kerken en het christelijk-sociaal 
den ken 
Christelijk-sociaal denken is een specifie
ke vorm van kerkelijk spreken, dat hierbo
ven in paragraaf twee behandeld is. Het is 
een reflectie naar aanleiding van maat
schappelijke problemen. Er wordt getracht 
principes en soms normen voor de oplos-
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singen van sociale problemen te vinden. 
Hoe moet de christelijke geloofsgemeen
schap, vanuit de particuliere levenssfeer, 
zich bemoeien met sociale problemen? 
Hierboven zijn drie oploss"1ngen genoemd·. 
het model van de morele controle, het mo
del van de getolereerde maar geparticula
riseerde status en het model van een ge
loofsgemeenschap die vanuit haar traditie 
dialogeert met de dominante organisaties 
in de samenleving. 

Die modellen zijn aile drie relevant. In de 
voormalige Oostbloklanden of in Afrikaan
se staten dient de geloofsgemeenschap 
anders te functioneren dan in Westeurope
se Ianden als Nederland. In Oost Europa 
zal het niet mogelijk zijn ineens van een to
talitaire maatschappijvorm over te gaan 
naar een pluriforme maatschappij. Zoiets 
zal in fasen gaan. Het vervangen van een 
opgelegd overkoepelend systeem van 
normen en waarden, dat van de commu
nistische partij, door pluriformiteit vereist 
een voldoende ontwikkeld individueel mo
reel besef bij de leden van een samenle
ving. Zoiets gaat niet ineens. Daarom ver
wacht ik dat de kerken voorlopig een an
dere rol in Oost Europa moeten gaan spe
len dan zij thans in West Europa geacht 
worden te doen. 

De uitspraken dienen 'ethisch' te zijn. 
Het dient een beoefening van ethiek te zijn, 
waarin de volgende drie elementen aan
wezig zijn. Ten eerste gaat het om hande
lingsaanwijzingen waarbij vrijheid en vrij
willigheid voorop staan. Dwang Ievert 
geen ethiek op. Wat niet kan, hoeft niet. Er 
mogen voorkeuren worden uitgesproken, 
zonder dat de alternatieven verketterd 
worden. Elke christelijke geloofsgemeen
schap dient er rekening mee te houden dat 
er een grote pluriformiteit van politieke op
ties onder de leden bestaat. Kerken dienen 
geen populistische paden te betreden en 
dienen zich te onthouden van al te concre
te uitspraken. 

Ten tweede dienen de uitspraken com
municatief te zijn. Het moeten begrijpelijke 
uitspraken zijn voor degenen die met die 
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handelingsaanwijzing gebaat zijn. Hierbo
ven hebben we gezien dat zoiets geldt 
voor elke kerkelijke uitspraak. De ethische 
uitspraak moet verstaanbaar zijn voor bre
de lagen van de samenleving. Oat bete
kent niet dat de eis van verstaanbaarheid 
met zich mee gaat brengen dat slechts slo
gans en gemakkelijke oplossingen door de 
kerken gepropageerd moeten gaan wor
den. Elke ethische uitspraak is een voorlo
pige uitspraak. Degene die spreekt dient 
open te zijn voor een herziening van zijn ei
gen opvatting. Een ethische aanwijzing is 
vaak een aanwijzing die door de ethicus 
als de beste wordt gehouden, terwijl er 
wellicht ook een of twee andere gedrags
mogelijkheden zijn met iets 'mindere' argu
menten. 

Ten derde dienen het zo algemeen mo
gelijke uitspraken te zijn. Het gaat niet om 
een positiekeuze in een specifiek debat of 
een voorkeur voor een bepaalde politieke 
oplossing, maar het gaat om regels, nor
men en waarden, die in meer dan een ge
val toe te passen zijn. 

De armoededebatten in de tweede helft 
van de jaren tachtig zijn in dit opzicht voor
beelden van al te gemakkelijke, populisti-

De armoededebatten in de 
jaren tachtig gaven te 
gemakkelijke, populistische 
keuzen 

sche keuzen in een kerkelijk aandoende 
setting. Kerken dienen bij hun openbaar 
spreken te letten op de communicatieve 
regels van een pastoraal gesprek. Er moet 
dus respect doorklinken voor de verschil-
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lende zienswijzen Tenzij het niet anders 
kan, zal een veroordeling niet op haar 
plaats zijn in zo'n gesprek. Er dient ruimte 
te zijn voor dialoog en respect voor afwij
kende meningen. Het christelijk-sociale 
denken dient een beweging te voeden. Of 
die beweging samenvalt met christelijk 
getnspireerde partijen of maatschappelijke 
organisaties is een praktische kwestie. In 
een maatschappij, gedomineerd door or
ganisaties, zijn er altijd wei mensen te vin
den die een sterk charismatisch en betrek
kelijk ongeorganiseerd christendom voor
staan. lk vind het niet in overeenstemming 
met de geest van de tijd. De zelfstandige 
en zakelijke organisatie is in het Westen 
het instrument voor een enorme economi
sche groei geweest Politieke macht is ook 
georganiseerde macht, maar een politieke 
partij wijkt op bepaalde punten loch af van 
een zakelijke organisatie Een kerkgenoot
schap wijkt op bepaalde punten zowel af 
van een partij als van een zakelijke organi
satie. Niettemin zijn het aile drie organisa
ties. Weliswaar met belangrijke verschillen. 
Christelijk-sociaal denken dat zou pleiten 
voor een individueel beleefd christendom 
en een gezamenlijke sociale actie zou af
wijzen, is theologisch wei verdedigbaar. 
De bezwaren ziJn praktisch: is het effec
tief? lndividuele oplossingen voor sociale 
problemen zullen gauw in de charitatieve 
sfeer terecht komen. En op dat punt heeft 
de christelijk-sociale beweging geleerd 
van het socialisme, namelijk dat bepaalde 
problemen slechts structureel oplosbaar 
zijn. De structurele oplossingen van de af
gelopen decennia zijn niet Ianger effectief. 
Er zullen nieuwe oplossingen moeten wor
den gevonden. Daar zal het nieuwe chris
telijk-sociale denken aan moeten gaan 
werken. 

Of een nieuw christelijk-sociaal denken 
zich aftekent wil ik beantwoorden aan de 
hand van vier wijzen van spreken Op de 
eerste plaats de reflectie van de huidige 
christelijk-maatschappelijke organisaties. 
Op de tweede plaats een beraadslaging 
van christenen. Op de derde plaats de 
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werken van individuele auteurs. Op de 
vierde plaats de theologische analyses die 
gezaghebbend voor de geloofsgemeen
schap zijn. Van aile vier zal ik een voor
beeld geven. 

Christelijk-maatschappelijke 
organisaties 
De christelijk-maatschappelijke organisa
ties zijn een stukje Nederlandse cultuur, 
waarvan in de jaren zeventig wat al te vlot 
werd aangenomen dat met de ontzuiling 
ook deze organisaties overbodig zouden 
worden. Oat is dan ook de mening ge
weest van vele christenen, toen zij over
stapten van een confessioneel gebonden 
standsorganisatie naar een algemene or
ganisatie. Daar is volstrekt niets op tegen. 
Ook de fusie van KNV en NVV in de FNV 
past bij dat beeld. 

Vanuit het perspectief van het christelijk
sociale denken is een veralgemenisering 
niet erg interessant. Juist de 'C' in de naam 
van een organisatie noodzaakt het bestuur 
van tiJd tot tijd na te denken of die christe
lijke grondslag wei aanwezig is. Een 'C' is 
lastig, niet overbodig. Een 'C' is ook niet 
pretentieus, zoals vaak gezegd werd door 
mensen toen zij er afscheid van namen. De 
·c· in de naam is een ideaal, dat zoals zo 
vaak bij idealen niet gemakkelijk kan wor
den gerealiseerd. De zeer snelle ontkerke
lijking in Nederland blijkt thans voor actie
ve christenen een motief te zijn om de 
christelijk-sociale organisaties een nieuwe, 
oecumenische en eigentijdse identiteit 
mee te geven. 

Een van de pogingen om zulks te doen, 
is te lezen in een onlangs verschenen rap
port van de vijf organisaties, die verenigd 
zijn in het Convent van Christelijk Sociale 
Organisaties.' Zij erkennen dat het niet 
meer zo vanzelfsprekend is om lid te wor
den van de betreffende organisaties. Wat 
niet Ianger vanzelf spreekt, dient dus toe
gelicht te worden. Niettemin besteedt het 
rapport de hoofdstukken twee en drie aan 
de historie van de organisaties. In hoofd
stuk vier wordt een fragmentarische socio-
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logische analyse gegeven van de Neder
landse situatie aan de hand van processen 
als deconfessionalisering en ontzuiling. 
Dan wordt de vraag gesteld of deze pro
cessen hun invloed hebben op de identiteit 
van de christelijk-sociale organisaties. 
Eerst wordt er gezegd dat deze processen 
geen negatieve invloed hebben gehad op 
het ledental van de betreffende organisa
ties. Er zijn ook niet-christenen lid. De stra
tegie van de organisaties is erop gericht 
christelijke waarden en normen gezamen
lijk te beleven en van daaruit ontwikkelin
gen in de samenleving te be'lnvloeden. Er 
wordt dan gerefereerd aan de organisatie
cultuur. ldentiteit is weliswaar niet gemak
kelijk te omschrijven. Ze vall dikwijls pas 
op, indien ze verloren is. De poging van dit 
rapport is welgemeend en op haar plaats. 
Op het einde van hoofdstuk vier worden 
enkele regels gewijd aan de relatie tot de 
kerken. Het rapport spreekt zich uit voor 
een terughoudende stellingname van de 
kerken ten aanzien van concrete politieke 
en economische vraagstukken. Het rap
port verwacht wei een appel, maar geen al 
te duidelijke stellingnamen. Wat het rap
port helaas verzuimt te vermelden waarin 
dat appel zou kunnen bestaan. Het rapport 
besluit met een kort vijfde hoofdstuk, waar
in samenvattend negen beleidsvoorne
mens zijn neergelegd. 

Beraadslaging van christenen 
In Nederland vond in november voor de 
vierde maal een christelijk-sociaal congres 
plaats. Dit is geen kerkelijk congres. Dit is 
een oecumenisch congres, op initiatief van 
individuele christenen, met steun van de 
meeste christelijke en katholieke maat
schappelijke organisaties. Tijdens de voor
bereidingen heeft de initiatiefgroep een 
gesprek willen aangaan ook met dominan
te maatschappelijke bewegingen, waar
voor christenen zich individueel inzetten of 

4. P A.G. Cammaert e a lnsp1ratle en Organisatie. per
spectieven voor christel!jk-sociale orgamsatles in een 
t1jd van ontzuiling en deconfessional!sering, Den Haag: 
Convent van chr~stelijk-soc1ale organisat1es. 1991 
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waarin eerdere christelijke of katholieke or
ganisaties zijn opgenomen. 

In vier deelconferenties en met behulp 
van een werkdocument is dit vierde chris
telijk-sociale congres voorbereid. Oit con
gres is een herdenking en een manifesta
tie. Het zal geen wetenschappelijke 'wor
king party' kunnen zijn, want op die titel zijn 
de uitnodigingen niet verstuurd. Toch is er 
een, vele malen herzien, basisdocument 
dat probeert een focus te zijn voor de dis
cussie. Het voordeel van dit document is 
dat het de hand verraadt van een van de 
initiatiefnemers van het Congres, prof. dr. 
H.J. van Zuthem. Dit document is meer 
dan een bijdrage van een individuele 
christen, alhoewel dit document niet gele
zen moet worden als een pauselijke ency
cliek." 

Het vierde christelijk-sociale congres 
staat duidelijk in de lijn van de protestant
se sociale traditie, die - zoals boven aan
gegeven - synodaal van aard is. Met dit 
document en met al hetgeen het Congres 
nog zal opleveren zal duidelijk worden dat 
er van een christelijk-sociaal denken, in de 
voile betekenis, nog niet helemaal gespro
ken kan worden. Het is een oecumenisch 
spreken, waarin allerlei tradities worden 
gebundeld. Die tradities z'rjn niet versmol
ten tot een nieuwe synthese. Oat hoeft ook 
niet. In een pluriforme maatschappij mag 
ook het christendom zelf pluriform beleefd 
worden, zoals trouwens de Blijde Bood
schap zelf pluriform, niet in een maar in 
vier Evangelies, tot ons is gekomen. 

Oswald von Neii-Breuning 
Gedurende zes decennia heeft in Ouits
land de jezu·let Oswald von Neii-Breuning 
op het gebied van het christelijk-sociale 
denken een unieke rol gespeeld. Geboren 
in 1890, te Trier, is hij kort geleden te 
Frankfurt overleden. Tot op hoge leeftijd is 
hij actief schrijver gebleven. Van zijn dis
sertatie over de fundamenten van een 
beursmoraal tot in zijn laatste geschriften 
heeft hij geprobeerd nuchter te schrijven in 
een sociaal-wetenschappelijke traditie. Hij 
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doet nergens een beroep op het 'profeti
sche karakter' van het een of ander, maar 
is ervan overtuigd dat slechts wetenschap
pelijke taal het kenmerk van het christelijk
sociale denken hoort te zijn. Een belangrijk 
gedeelte van de encycliek Quadragesimo 
Anno is van zijn hand. In de jaren na 1931 
schreef hij op die encycliek enige com
mentaren waarop de oplettende lezer kan 
opmaken dat de andere helft van deze en
cycliek van een andere hand is. De beide 
delen sporen niet even mooi. 

In de jaren zeventig heeft hij zich terug
houdend uitgelaten over de noodzaak van 
nieuwe sociale encyclieken. 6 In 1971, kort 
na het Tweede Vaticaans Concilie maar 
ook een paar jaar na het verschijnen van 
Humanae Vitae, vond hij dat de tijd van en
cyclieken voorbij was. In dat jaar ver
scheen slechts een bescheiden, maar wei 
zeer mooie brief van paus Paulus VI om de 
tachtigste verjaardag van Rerum Novarum 
te gedenken. 

In de wederopbouw van Ouitsland heeft 
pater Von Nell zich sterk gemaakt voor een 
gezamenlijke federatie van vakverenigin
gen en voor een nationaal werkgeversver
band. Met politici van de drie belangrijkste 
Ouitse politieke stromingen hield hij con
tact. Het is mede aan zijn inzichten te dan
ken dat men in Duitsland is gaan spreken 
van het concept van de sociale markteco
nomie. Oat de overheid, in de jaren tachtig, 
ging terugschrijden vond bij hem niet zo
veel bijval. 

Het merkwaardige van deze man, die in 
hoog aanzien stond bij politici en academi
ci, was dat hij eigenlrjk slechts tijdschriftar
tikelen schreef. Het waren altijd overpein
zingen naar aanleiding van actuele proble
men. Maar dan wei steeds overpeinzingen 
van een fundamentele aard. Door die kwa
liteit had hij gezag bij werkgevers en werk-

5. Bas1sdocument Bedreigde verantwoordelljkheid. 
Utrecht Stichtmg 1991, oktober 1990. Commentaren 
van velerle1 organ1saties zijn gebundeld 1n React1es op 
bas1sdocument Bedreigde verantwoordeli;khe1d'. 
Utrecht Stichting 1991. augustus 1991 

6 0 von Neii-Breuning. Wie soz1al ist die K1rche?, Dus
seldorf. 1972 
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nemers, sociaal-democraten en christen
democraten. Toch sprak hij niemand naar 
de mond. Hij bracht niet zelden zijn ge
sprekspartners in de verschillende partijen 
aan het schrikken door 1ets op te merken 
dat hen net op dat moment niet goed uit
kwam. Hij heeft zich nooit ingelaten met 
utopieen. Hij was jarenlang het levende 
bewijs dat men zeer goed bij de tijd kan 
zijn, zonder omringd te worden door een 
staf, zonder geholpen te worden door een 
flink budget of zonder een voertuig. Als vijf
ennegentig-jarige sprak hij eens op een 
plein een menigte stakers toe en weigerde 
vervolgens om naar huis gebracht te wor
den. Het openbaar vervoer was hem goed 
genoeg. 

Markante persoonlijkheden, ook in 
maatschappijen met een massacultuur en 
anonimiteit, zijn belangrijk, wanneer zij een 
zekere transparantie en herkenbaarheid 
bezitten. Christelijk-sociaal denken mag 
best geassocieerd worden met geenga
geerde christenen die nadenken. Pater 
Von Nell was mijns inziens zo'n man. 

Centesimus Annus 
In een artikel, eigenlijk bestemd om pas
tuum gepubliceerd te worden, zegt Von 
Neii-Breuning waarom hij in zijn geschrif
ten steeds minder leerstellige documenten 
vermeldde. Oat deed hij niet omdat hij de 
morele autoriteit van de kerk minder zou 
waarderen, maar omdat hij vond dat er 
spaarzaam mee omgegaan moest wor
den. Met citeren viel van alles wei te bewij
zen, Het is opmerkelijk dat die spaar
zaamhe.ld terug te vinden ·Is in de herden
kingsencycliek van paus Joannes Paulus 
II. Ook al wordt door hem de term katholie
ke Sociale Leer op vele plaatsen gebe
zigd, toch is er een verschil met encyclie
ken uit 1891 of 1931. Overduidelijk gaat 
het om een reeks principes waar elke eco
nomische orde aan moet beantwoorden. 
De vroegere kritiek op het socialisme wordt 
herhaald en gebaseerd op de vermeende 
inbreuk op deze beginselen. De individu
aliteit van de mens wordt gezien als een 
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groot goed. Het socialisme wordt verweten 
daar te weinig voor te doen. In wat mag 
worden gezien als de persoonlijke filosofi
sche kijk op de wereld van de huidige 
paus, wordt gesteld dat iedere persoon 
een autonoom subject van morele beslis
singen is. Het welzijn van het individu kan 
niet verwezenlijkt worden met voorbijgaan 
aan zijn autonome keuze. Niet het individu 
dient vermaatschappelijkt te worden, maar 
de maatschappij dient aan de 'subjectivi
teit' onderworpen te worden (par. 13). 

Met dit en enige andere beginselen 
wordt niet slechts het socialisme bekriti
seerd, maar ook de markteconomie. De 
gebeurtenissen van het jaar 1989, waar'1n 
in Oost Europa nieuwe vormen van demo
cratie ontstaan zijn, worden in een apart 
hoofdstuk behandeld. In het corresponde
rende hoofdstuk vijf worden grondlijnen 
voor een nieuwe staatsleer gegeven. In 
hoofdstuk vier worden normen voor een 
rechtvaardige economische orde gege
ven. Met deze encycliek kan iedereen 
doen, zoals Von Neii-Breuning waar
schuwde: te weten iets van eigen gading 
er uit p'1kken en daarmee het eigen gelijk 
bewijzen. lk zal dat niet doen. lk vind dat in 
deze encycliek nadrukkelijk wordt ge
poogd iets te zeggen dat voor moderne, 
individueel georienteerde mensen, om het 
even gelovigen, niet-gelovigen of anders 
gelovigen, zou kunnen aanspreken. Na
tuurlijk waren die oude documenten ook zo 
opgesteld, dat ze filosofisch-theologisch 
niet slechts van toepassing waren voor 
christenen, maar de aard van de docu
menten was toch wei zo dat ze met name 
door de eigen gelovigen gelezen werden. 
Centesimus Annus wens ik een ruimere le
zerskring toe omdat het fundamentele vra
gen stelt aan onze economische en staat
kundige orde. Ook al is de markt voorlopig 
de meest realistische oplossing voor de 
verdeling van goederen en diensten, dat 
wil nog niet zeggen dat het de meest recht-

7 'In eigener Sache' afgedrukt in 0 von Neii-Breuning, 
Worauf es mir ankommt, Freiburg: Herder, 1983, 95-96. 
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vaardige oplossing is. Een alternatief is 
echter nog niet voorhanden. Christelijk-so
ciaal denken zou zich daar wei mee moe
ten gaan bezighouden. 

Modern christelijk-sociaal denken 
Aan het einde van de negentiende eeuw 
was er bij de christelijk-sociale beweging 
weinig of geen sprake van kerkelijke sa
menwerking. Alhoewel afzonderlijke chris
tenen best wilden samenwerken in christe
lijke verenigingen, hield de kerkelijke Iei
ding dat tegen. Aan het einde van de twin
tigste eeuw zijn kerkelijke kringen beter 
met elkaar vertrouwd geraakt, maar dreigt 
er een andere afstand tussen de Ieiding 
en de gelovigen. Een nieuwe christelijk-so
ciale beweging, gedragen door moderne 
mensen die hun Evangelische inspiratie 
gemakkelijker in daden omzetten dan in re
flecties weten weer te geven, zal ook een 
relatie met de ge1soleerde cirkels van staf 
en Ieiding der diverse kerkgenootschap
pen dienen te vinden. Een volledig gela"ici
seerde beweging zal op den duur buiten 
adem raken, als dat contact niet word! op
gebouwd. Het zal niet eenvoudig z·1jn het 
oor der kerkelijke leiders te vinden, omdat 
ze doorgaans weinig weet hebben van de 
ge"industrialiseerde werkelijkheid. 

Veel verklaringen op sociaal gebied van 
bijvoorbe.eld de Raad van Kerken, wereld
wijd, nationaal en ook plaatselijk, zijn van 
de commando-achtige soort. Naar de 
vorm zijn het geen ethische aanwijzingen. 
Ze missen de relativiteit van een ethische 
beschouwing. Ethiek is een reflectie op 
onze moraal. Ethiek is het reflecteren op 
voorbije handelingen, situaties en gebeur
tenissen met de bedoeling om te zoeken 
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naar gedrags- en handelingsaanwijzingen 
voor soortgelijke toekomstige en eventuele 
handelingen, situaties of gebeurtenissen. 
Nu zal niet iedereen mijn zienswijze op 
ethiek delen. Sommigen zullen mij kunnen 
tegenwerpen dat christelijk spreken juist 
wei imperatieven moet bevatten, zoals ook 
de Tien Geboden imperatieven zijn. Voor 
mij zijn de Tien Geboden een model voor 
de beoefening van ethiek, niet de enige 
manier. Er zijn meer modellen. 

Voor mij is 'het christelijk-sociaal spre
ken' niet slechts een verklaring van een sy
node of een rapport van een kerkelijke 
commissie, maar ook de activiteiten van de 
individuele christen die sociale analyse in 
een christelijk perspectief bedrijft. Het 
theologisch gehalte kan een geschrift 
'christelijk-sociaal' maken. Dus daarmee 
geef ik aan dat een van huis uit kerkelijk 
document met een uitspraak over een 
maatschappelijk probleem daarmee nog 
niet vanzelf de kwalificatie van 'christelijk
sociaal denken' verdient. Christelijk-soci
aal denken en spreken gebruikt verschil
lende modellen door elkaar. lk heb een 
voorkeur voor een open ethische beschou
wingswijze, waarvan ik de elementen in 
paragraaf drie opsomde. Deze drie ele
menten vind ik terug in de vier hierboven 
behandelde voorbeelden. lk hoop ze ook 
terug te vinden in het toekomstige verslag
boek van het vierde christelijk-sociale con
gres, dat in november in Doorn word! ge
houden. 
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Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Midden Europa vanuit de 
christelijk-sociale traditie 

De gebeurtenissen van 1989 in Midden 
Europa zijn voor een belangrijk deel te 
danken aan verzet van mensen die door 
de boodschap van de bevrijding werden 
gelnspireerd Soms kwamen de impulsen 
zeer duidelijk van buiten de nationale kerk
gemeenschappen op de eerste plaats 
van de Poolse Paus, maar ook vanuit krin
gen van de Wereldraad van Kerken, niet te 
vergeten vanuit het Conciliaire Proces.' In 
andere gevallen en soms in wisselwerking 
daarmee namen landskerken en nationale 
bisschoppenconferenties de protestbewe
ging over of initieerden die. Ook is het 
voorgekomen dat de verzetsbeweging ge
dragen werd door maatschappelijke orga
nisaties in de traditionele zin, Solidarnosc 
of volksbewegingen. En niet zelden kristal
liseerde zich het protest door moedige in
dividuen, die zich moesten afzetten tegen 
een passieve of zelfs collaborerende kerk
leiding. 

Het is niet moeilijk om zekere parallellen 
te ontdekken met de christelijk-sociale en 
politieke actie eind vorige en gedurende 
de eerste helft van deze eeuw in West Eu
ropa Ook daar was soms steun van de zij
de van de Wereldkerk, waren er duidelijke 
bondgenootschappen tussen de nationale 
kerkleiding en zogenaamde christelijke 
voormannen, of was er een machtig bond
genootschap tussen massa-organisaties, 
ge·lnspireerde lekenleiders en kerkleiding 
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ter bestrijding van structurele armoede, 
onderdrukking van links en rechts. Soms 
bleef zij beperkt tot de eenzame inspiratie 
en zelfs afstandneming door enkelingen 
ten opzichte van nationale of mondiale 
kerkleidingen (don Sturzo ). 

Het merkwaardige verschil met de situa
tie nu in Midden Europa is echter dat de 
christelijk-sociale beweging van West Eu
ropa van een halve eeuw en Ianger terug 
de kans kreeg om zich van een protestbe
weging om te zetten in een organisatie die 
op een geheel eigen wijze vorm probeerde 
te geven aan de opbouw van die samenle
ving. Abraham Kuyper werd van criticus 
op de architectuur van de toenmalige sa
menleving nieuw ontwerper en zelfs uit
voerder. Het vrije, bijzonder onderwijs, de 
organisatie van zorg voor zieken en be
jaarden, het op onderlinge solidariteit ge
baseerde sociale zekerheidsstelsel, de or
ganisaties voor sociale woningbouw en 
volksopvoeding, de onafhankelijke, maar 
wei duidelijk levensbeschouwelijk ge"lnspi
reerde pers, de aankoop-, verbruikers- en 
afzetcobperaties, de kredietinstellingen en 
uiteraard de stands- en vakorganisaties, zij 
waren aile instrumenten om de armoede 
structureel aan te pakken. Terzelfder tijd 

1 L. de Maiziere, Rede 'De droom van de eenheid wordt 
werkelijkheid', Christen Democratische Verkenningen 
12/90, 493-499. 
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waren zij ook de kringen waarbinnen die 
armoede opgevangen en bestreden werd. 
Daaroverheen lag de conceptie dat socia
le harmonisatie eerder dan sociale strijd 
welvaart bracht, dat de mark! zijn inperkin
gen eiste in het belang van de zwakkere en 
de rol van de staat geactiveerd maar ter
zelfder tijd genormeerd en dus ingeperkt 
werd door die bijstellingsopdracht, waarbij 
mark!, eigen persoonlijke verantwoordelijk
heid en verantwoordelijkheid voor maat
schappelijke organismen uitgangspunt 
bleven. In een aantal gevallen werden ont
wikkeling en verdediging van deze uitvoe
ring van de christelijk sociale leer in han
den gelegd van een primair daardoor 
ge·i"nspireerde christen-democratische po
litieke organisatie. 

Maar die parallel lijkt voor Midden Euro
pa in het geheel niet op te gaan. Zeker: in 
sommige Ianden (Polen) lijkt de oorspron
kelijke protestbeweging zich in het cen
trum van de macht te hebben kunnen nes
telen, maar daar staan vee I meer voorbeel
den tegenover van marginalisering van de
genen die het aanvankelijke protest geleid 
hebben. Nog bedenkelijker is het dat de 
bevrijdingsbeweging primair overgeno-

De bevrijding van Midden 
Europa dreigt te worden 
overgenomen door een 
'capitalisme sauvage' 

men lijkt te worden door degenen die in het 
'capita/isme sauvage' de reddingbrengen
de boodschap zien en daarbij een brede 
populaire steun verkrijgen. Terzelfder tijd 
word! de nieuwe geestelijke vrijheid in zeer 
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sterke mate en in soms bijna monopolisti
sche manier bezel door media die deze 
boodschap combineren met die van het 
commerciele en vooral het consumentisti
sche. Vrije media betekenen in dit geval 
commerciele media, vrij onderwijs vooral 
onderwijs in geprivatiseerde handen met 
winstoogmerk; toegang tot kwaliteitsvolle 
gezondheidszorg lijkt vooral bepaald te 
worden door eigen financiele middelen. 
Erger zelfredzaamheid is afhankelijk van 
financieel succes en wie dat niet heeft 
word! terugverwezen naar de caritas; het 
woord cooperatie doet juist terugdenken 
aan een verleden dat men van zich heeft 
afgeschud; participatie herinnert aan col
lectivisme en voor iets als maatschappelijk 
middenveld en vormgeving van maat
schappelijke verantwoordelijkheid in eigen 
organisaties is noch traditie noch voldoen
de onderling vertrouwen en sociaal leider
schap aanwezig. Vanuit het buitenland 
word! hulpverlening in sterke mate gecon
centreerd op sanering van overheidsfinan
cien, infrastructuur, milieuherstel en bevor
dering van particuliere investeringen. Legi
tiem, evenals de tweede geldstroom, na
melijk die van particuliere investeringen 
die werkgelegenheid moeten verschaffen. 

Willen echter de aspiraties van brede 
groepen van de bevolking op redelijk korte 
termijn gehonoreerd worden, wil er vooral 
ruimte blijven bestaan voor niet-commer
ciele en niet-consumentistische waarden
overdracht, en wil er een maatschappelijk 
proces op gang komen waarbij de oplos
sing van de grotere sociale, economische 
en culturele problemen niet word! overge
laten hetzij aan de staat, hetzij aan de on
derneming aileen, hetzij aan de liefdadig
heid, dan zullen er handreikingen moeten 
komen voor een eigenstandige maat
schappij-opbouw. Een maatschappij-op
bouw, die kenmerken vertoont van de wij
ze waarop armoede, proletarisering, poli
tieke vervreemding in een aantal Westeu
ropese Ianden bestreden is vanuit de 
christelijk sociale actie. Daarnaast vereist 
terzelfder tijd de mondialisering van een 
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bepaald soort waardenoverdracht, het a
rei ig ieuze, consumentistische levensmo
del, in Oost en West een nieuwe kans voor 
instellingen die ruimte vragen voor een al
ternatieve waardenoverdracht en waar
denhandhaving. 

Drie elementen zijn nodig voor een aanvul
lend pakket maatregelen voor het herstel 
van de samenleving in Midden Europa 
- de erkenning van de onvervangbare rol 

van maatschappelijke verbanden voor 
armoedebestrijding en welvaartsop
bouw; 

- de doorvoering van het concept van een 
ecologische en sociale markteconomie 
tegenover het staatskapitalisme of 'capi
talisme sauvage'; 

- ruimte en bescherming van de kaders 
van vrije en authentieke waardenover
dracht. 

Het is geen romantische, utopistische of 
trad1tionalistische visie die h1er word! ver
woord. De ideologische hogepriester van 
het liberalisme in West Europa, ex-EG
commissaris Dahrendorf, komt in zijn ana
lyse over de situatie in deze Ianden en in 
wat hij ziet als een effectief herstelpro
gramma op korte termijn, tot de conclusie 
dat opbouw van een verantwoordelijke sa
menleving en de stimulering van participa
tie en maatschappelijke verbanden die 
een eigen verantwoordelijkheid nemen, 
het en1ge recept is dat op redelijk korte ter
miJn de zolang onderdrukte en nu extra ge
voede aspiraties kan bevredigen. 2 We kun
nen aan zijn stem die van iemand als Gal
braith toevoegen en vanuit ons land bij
voorbeeld dr. Ruding. 

Het is echter opmerkelijk dat er tot op 
heden niet een echte coalitie van de grond 
is gekomen tussen degenen die in Midden 
Europa geloof hechten aan inzet voor deze 
benadering en ziJ die vanuit West Europa 
op grond van hun eigen inspiratie, hun ei
gen kennis en ook hun vermogen tot fonds
verstrekking dit alternatief een reele le
venskans zouden kunnen geven. Dit roept 
zeker vragen op in het Iicht van het feit dat, 
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met name ook in ons land in de laatste 
kwart eeuw die coalitie wei en zeer promi
nent is opgebouwd met kerken en maat
schappelijke organisaties in de ontwikke
lingslanden. In de particuliere fondsen
overdracht en in het kader van het medefi
nancieringsprogramma bezel Nederland 
in relatieve zin veruit de eerste plaats en in 
absolute zin de tweede bij de financiering 
van dit model van participatoire authentie
ke maatschappij-opbouw. 

Aanleiding 
Bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig 
bestaan van het medefinancieringspro
gramma organiseerde CEBEMO een bij
eenkomst waar de vice-president van de 
Europese Commissie belast met buiten
landse betrekkingen, mr. Frans Andries
sen, een inleiding hield waarin hij de Euro
pese non-gouvernementele organisaties 
opriep om hun ervaringen ook in te zetten 
voor de hulpverlening aan Midden Europa. 
Bij de uitdaging om een Midden Europa-lo
ket op te zetten had Andriessen waar
schijnlijk ook voor ogen de rol die met 
name CEBEMO op Europees vlak ge
speeld had, onder andere bij het tot stand 
komen van het medefinancieringspro
gramma bij de EG, en bij de cobrdinatie 
van de voedsel- en noodhulp door de op
richting van EURONAID. 

De rol van CEBEMO was er een uit vele. 
De Stichting Mensen in Nood en de Stich
ting Oecumenische Hulp hadden belang
rijke noodhulpprogramma's bij de omwen
telingen in Midden Europa. De op geheel 
eigen wijze, maar duidelijk succesvol ope
rerende organisatie Oost Priesterhulp/Kerk 
in Nood met haar Nederlandse Ieiding en 
niet onbelangrijke steun ook uit ons land 
had vier decennia lang uitgebreide steun
programma's en daarmee een bijzonder 
netwerk van contacten opgebouwd. 

Van de andere kant waren er vele per
soonlijke contacten vanuit de kringen van 

2 Oahrendorf, Betrachtungen ilber d1e Revolution 1n Eu
ropa' 
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het IKV en Pax Christi juist met vredesor
ganisaties die in een aantal Midden- en 
Oosteuropese Ianden de bakermat vorm
den voor contesterende bewegingen. Op 
basis daarvan was ook binnen het IKV de 
wens geformuleerd om een medefinancie
ringsorganisatie te kunnen opzetten met 
Nederlandse overheidssteun. Zeker ver
dienen in deze onvolledige opsomming 
ook vermelding de vele en soms intensieve 
contacten die er bestonden tussen de 
christelijke kerken in Nederland en hun 
partners aan de andere kant van Europa. 
Contacten op het niveau van nationale ker
ken of bisschoppenconferenties, maar ook 
samenwerking en uitwisseling op lokaal en 
gemeentelijk niveau. 

Toch ging het bij de veelheid van initia
tieven om een duidelijke beperking Ne
derland heeft nauwelijks een Midden- en 
Oosteuropese traditie, noch in de wereld 
van de sociale organisaties noch in die van 
de kerken en in zeer beperkte mate in un·l
versitaire kring. Onze kennis en onze con
tacten vallen in het niet met die van de 
Bondsrepubliek, Oostenrijk, maar ook ian
den als ltalie en Frankrijk. 

De oproep van Andriessen in Nederland 
is daarom ook een bijzondere uitdaging 
omdat ze ook appelleert aan de vraag of 
bij de opbouw van het grate Europese Huis 
Nederland bij voorkeur met de rug er naar 
toe zou blijven staan en liever aileen het 
zicht open over de duinen zou willen rich
ten! 

De respons 
Het antwoord op de rede van Andriessen
en ook op dezelfde vragen van vele ande
re kanten- van de medefinancieringsor
ganisaties was nogal afwerend. Men was 
in die kringen bevreesd om door mede
werking te verlenen aan de opbouw van 
hulpverleningsprogramma's voor particu
liere organisaties in Midden Europa, een 
voorwendsel te verschaffen om die hulp
verlening dan ook maar ten laste van het 
zogenaamde plafond voor ontwikkelings
samenwerking te kunnen brengen. Ook 

476 

Peri scoop 

zeiden sommigen de handen vol te heb
ben aan de ontwikkelingslanden en in ie
der geval de benodigde kennis te missen 
voor de opening van een Midden Europa
lake!. Enkele anderen daarentegen waren 
van mening dat juist de lessen en ervarin
gen van de MFO's in een maatschappij
opbouwwerk wei degelijk van grate waar
de zouden kunnen zijn bij aanreiking en 
vertaling naar Midden Europa. Ook werd er 
door de auteur op gewezen dat de des
kundigheid en ervaring op het gebied van 
projectformulering, financiele verantwoor
ding, evaluatie enz. bij de zeer ingewikkel
de structuur van de Nederlandse over
heidssubsidie buitengewoon nuttig inge
zet zou kunnen worden voor een snelle en 
betrouwbare start van een apart medefi
nancieringsprogramma voor Midden Euro
pa. 

De medefinancieringsorganisaties heb
ben echter in hun terughoudendheid op 
een punt volstrekt gel'ljk: het gaat in de re
latie met de samenlevingen van Midden 
Europa om bepaald meer dan financiele 
hulpverlening. Er is zeker evenzeer kennis 
nodig van en affiniteit met de opbouw van 
vakbewegingen, het Iaten functioneren 
van landbouwcobperaties, het opzetten 
van sociale zekerheidssystemen, van vrij 
onderwijs, van staats- noch kapitalistisch 
gebonden media. Maar ook zaken als 
technieken van wetgeving, het ontwerpen 
van grondwetten, gezondheidszorgsyste
men, kaders van sociaal-economisch 
overleg zijn onmisbaar. Het gaat derhalve 
ook evenzeer om het aanreiken en het 
openleggen van reservoirs van kennis en 
ervaring op het terrein van de maatschap
pij-opbouw, op het terrein van de maat
schappijfilosofie, op het terrein van de so
ciale ethiek en last but not least ter zake 
van aile aspecten van deugdelijk demo
cratisch functioneren. 

Op basis van die overtuiging is de met 
het CDA verbonden Eduardo Freistichting, 
soms in nauwe samenwerking met het We
tenschappelijk lnstituut voor het CDA, met 
het Steenkampinstituut, het vormingsinsti-

Christen Democratlsche Verkenningen 11/91 

Peri 

(UL, 

op. 
toe 
stic 
ver 
de1 
rus 
en 
sec 
var 
CD 
wis 
sar 
tij I 

op~ 

ber 
tot 

[ 

ver 
sta1 
cor 
het 
Lar 
boE 
raa, 
veri 
opt 
KR< 
van 
weE 
sen 
geiE 
kin~ 
ook 
drul 

Zek 
van 
gin~ 
peli 
wer 
en 1 

drul 
tiscl 
chri 
TsjE 
delo 
gaa 

D 

Chris 



Peri scoop 

tuut van het CDA, van start gegaan met de 
opzet en financiering van democratische 
toerustingscursussen. De Eduardo Frei
stichting is van de aan politieke partijen 
verbonden instellingen het verst gevor
derd in de opzet van democratische toe
rustingsprogramma's. Met grote energie 
en met ·1nzet van de medewerkers van het 
secretariaat Buitenland van het CDA en 
van het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA worden cursussen gestimuleerd, uit
wisselingsprogramma's opgezet, wordt in 
samenwerking met de Europese Volkspar
tij een politieke academie in Boedapest 
opgezet. Ook de sociaal-democraten heb
ben samenwerkingsverbanden, evenals 
tot op heden incidenteel de liberalen. 

Daarnaast is ook een groot aantal uni
vers.ltaire samenwerkingsprogramma's ge
start. Bijzondere vermelding verdienen de 
contacten die de vakbeweging, met name 
het CNV, heeft opgebouwd; ook vanuit het 
Landbouwschap wordt samenwerking met 
boerenorganisaties gestimuleerd en het 
raadgevend bureau van de RABO-bank 
verleent met name in Polen adviezen bij de 
opbouw van landbouwcobperaties. Vanuit 
KRO en NCRV zijn er contacten en vormen 
van daadwerkelijke hulpverlening, soms 
weer ondersteund door particuliere fond
sen. De openstelling van het door de NCW 
geleide PUM-programma voor terbeschik
kingstelling van management-expertise, 
ook voor Oost Europa, verdient zeer na
drukkelijk vermelding. 

Zeker moet ook gewag gemaakt worden 
van een duidelijk antwoord op deze uitda
gingen, van de zijde van het Wetenschap
pelijk lnstituut voor het CDA, dat in samen
werking met het lnstituut Jacques Maritain 
en de Universidad San Pablo een blauw
druk heeft geschreven van een democra
tisch toerustingsprogramma vanuit de 
christelijke sociale ethiek voor Polen, 
Tsjecho-Siowakije en Hongarije, dat inmid
dels ook experimenteel van start is ge
gaan. 

De vraag is of al deze initiatieven en 
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plannen voldoende en tijdig zijn als hand
reiking bij het herstel- en opbouwprogram
ma voor Midden Europa, het economi
sche, het sociale en het morele herstelpro
gramma. Van een echte cobrdinatie en ze
ker van een mobilisatie van kennis en 
middelen is nog nauwelijks sprake, terwijl 
de tijd dringt. Maxwell en Springer hebben 
beter begrepen dat de jaarboeken van een 
hele generatie en misschien meer in deze 
maanden worden geschreven. 

In dat perspectief is aangedrongen om 
de inspanningen van de leden van het 
Christelijk-Sociaal Convent te cobrdineren 
en te intensiveren. Tijdens het door het We
tenschappelijk lnstituut samen met het se
cretariaat Buitenland van het CDA georga
niseerde Europese congres ter gelegen
heid van zijn tienjarig bestaan is door een 
aantal vertegenwoordigers van maat
schappelijke en politieke stromingen uit 
Midden Europa een dringend beroep op 
intensivering van de samenwerking ge
daan3 Meer uitgewerkt werd het appel op 
het congres 'Levensbeschouwelijke ldenti
teit en Politiek', waarbij de mogelijkheid 
aan de orde werd gesteld van nauwere 
cobrdinatie met dit doel tussen de leden 
van het Christelijk-Sociaal Convent, de op
richting van een informatie- en bemidde
lingspunt, en de uitbreiding van de binnen 
het Convent op gang gekomen program
ma's met die van de wereld van prote
stants-christelijk en katholiek onderwijs, de 
zorgsector en de media. 

De tijd dringt: ze dringt omdat de vragen 
urgent zijn en nu een antwoord behoeven; 
ze dringt ook omdat er in de Nederlandse 
en Europese politiek op dit moment een 
aantal actoren op centrale plaatsen aan
spreekbaar zijn, die zelf nauwe banden 
hebben of hadden met de christelijk-socia
le beweging. De cobrdinerend bewinds
persoon voor de hulpverlening aan Mid
den Europa, de staatssecretaris van Eco-

3. Z1e verslagboek 10 1aar GOA. De betekenis van de 
christen-democratische politieke overtuiging voor de 
komende lien jaar in Europese context (Houten, 1991) 
108-123 
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nomische Zaken, is afkomstig van een van 
die organisaties evenals de voor dit onder
werp zo belangrijke minister van Land
bouw. Van bijzondere betekenis is de aan
wezigheid in de Europese Commissie van 
tenminste twee personen die zeer sterk in 
christelijke vakbeweging verworteld zijn, 
Frans Andriessen en commissievoorzitter 
Jacques Delors 4 

De legitimatie van christelijke organisa
ties en instellingen is gelegen in hun vitali
teit bij het formuleren van een telkens 
nieuw antwoord op de verschuivende vra
gen van de samenleving en in de tijd. Het 
functieverlies en soms ook de zelftwijfel die 
tot afslanking en sanering hebben geleid, 
hoeven geen belemmering te zijn om een 
zo duidelijke uitdaging als deze in deze ja
ren op te pakken. 

De witte vlek 
Samenwerking, wil zij vruchtbaar zijn, kan 
echter aileen maar worden gefundeerd op 
een duidelijke vraag van de andere kant 
We kennen een aantal vragen: de roep om 
snelle welvaartsverbetering, om schulden
sanering, om milieuherstel. We kennen ook 
andere vragen: naar de symbolen van 
nieuwe rijkdom, naar nieuwe media, naar 
minder uniforme kleding en voedsel, en 
ook soms naar drugs en 'Schund". Maar 
zeker in Nederland hebben we een be
perkt inzicht in de behoeften en de moge
lijkheden van de vertaling van onze opvat
tingen over de verantwoordelijke samenle
ving in de onderscheiden Ianden. De ge
luiden daarover zijn zeker niet onverdeeld 
optimistisch. Voor een juiste strategie van 
de hulpverlening is echter dat inzicht on
ontbeerlijk en lijkt aan actie vooraf te gaan. 

Om in ieder geval een richtingbepalend 
inzicht te krijgen zijn de volgende moge
lijkheden aanwezig: 
- inventarisatie van hetgeen bij christelijke 

instellingen in Nederland en bij de ker
ken aan kennis aanwezig is omtrent be
hoeften en mogelijkheden. Daartoe be
hoort ook opstelling van een lijst van 
deskundigen terzake de drie tot vijf 
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meest belangrijke Ianden in Midden Eu
ropa; 

- inventarisatie bij Wereldraad van Ker
ken, Vaticaan, het Secretariaat van de 
lnternationale Katholieke Organisaties te 
Geneve, Pax Romana, Wereldverbond 
voor de Arbeid, UNIAPAC; 

- inventarisatie bij enkele kenniscentra in 
Duitsland en Oostenrijk (Konrad Ade
nauer Stichting, Politieke Academie van 
de OVP); 

- directe orienteringen; 
- ervaringen opdoen door middel van in-

tensivering en uitbreiding van de experi
mentele start van de samenwerking (zo 
is eigenlijk het medefinancieringspro
gramma begonnen). 

Het is gewenst een combinatie te vinden 
van een daadwerkelijk engagement en 
een zorgvuldige inventarisatie. Wie erva
ring heeft met de hulpverlening in sociaal 
en politiek gevoelige gebieden weet hoe 
gemakkelijk men op basis van oppervlak
kige orientaties, bliksembezoeken, toeval
lige contacten de plank kan misslaan, en 
weet tevens hoe gevaarlijk het is om voor
tijdig sommige groepen uit te sluiten en an
dere met een financiele hefboom buiten 
hun proporties op te tillen. Van de andere 
kant: de maatschappelijke ontwikkelingen 
in Midden Europa kunnen niet wachten tot 
wij zijn uitgestudeerd en een cobrdinatie
mechanisme tot stand hebben gebracht. 
Oat is ook unfair tegenover degenen die 
wei onmiddellijk de tekenen van de tijd ver
staan hebben en hun verantwoordelijkheid 
genomen hebben. In de volgende para
grafen zal daarom geprobeerd worden 
een discussievoorstel te formuleren voor 
een combinatie van inventarisatie, beleids
formulering en actie. 

De Nederlandse verantwoordelijkheid 
Er zijn drie redenen waarom het de moeite 
waard is dat Nederland een eigen agenda 

4. W1e kenn1s wil nemen van het gedachtengoed van De
lors terzake, wordt verwezen naar ziJn rede voor de 
Franse Bisschoppenconferent1e te Lourdes in 1989 
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opstelt voor samenwerking met Midden 
Europa. 
- Oaar is op de eerste plaats onze eigen 

rijke traditie, z·1j het dat we die wat onder 
het stof moeten weghalen, van maat
schappij-opbouw op basis van christelij
ke inspiratie. We hebben theoretisch 
veel te bieden, maar ook in praktische 
sfeer en wij beschikken nog over een 
verhoudingsgewijs imponerend netwerk 
en stelsel van levensbeschouwelijk 
ge·lnspireerde instellingen, organisaties 
enz. Op economisch vlak mag daartoe 
zeker ook gerekend worden het gege
ven dat wij in het moderniseringsproces 
aan de landbouw en daar binnenin het 
gezinsbedrijf grote waarde hebben ge
hecht. 

- Wij hebben nu een regering waarbinnen 
een aantal personen duidelijk aan
spreekbaar is op medewerking aan pro
gramma's voor authentieke en participa
toire maatschappij-opbouw. Zeker voor 
wat betreft de overheid is er de mogelijk
heid van een royale benadering in ver
gelijking met Ianden als Belgie, ltalie, het 
Verenigd Koninkrijk. 

- Belangrijkste argument kan wellicht ge
legen zijn in het feit dat Nederland moei
lijk verdacht kan worden van een ver
warring van de hulpverleningsagenda 
met die van hegemoniale, geopolitieke, 
culturele of zelfs economische belan
gen. 

Het zou daarom goed zijn om de Neder
landse kansen om te zetten in een vier
stappenplan. 
1 Opstelling van een inventarisatie en een 

orienteringsprogramma, zoals hierboven 
beschreven. 

2 De organisatie van een conferentie, 
waarbij duidelijke presentatie is van de 
behoefte in de belangrijkste sectoren 
(bijvoorbeeld onderwijs, media, vakbe
weging, zorg) en Ianden en waarbij voor
stellen voor intensivering en cobrdinatie 
van de samenwerking worden geformu
leerd. Daarbij moeten ook verwerkt wor-
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den de orienteringen omtrent particulie
re en overheidsbijdragen. 

3 Opzet van een cobrdinatiestructuur 
waarin in ieder geval vertegenwoordigd 
zijn de ge'i'nteresseerde leden van het 
Convent, de twee christelijke medefinan
cieringsorganisaties, media, onderwijs 
en zorginstellingen, en de belangrijke 
kerkelijke en semi-kerkelijke organisaties 
die zich met Midden Europa en de toe
komstige gestalte van het ene Europa 
bezighouden. 

4 Oaarbij zou de opportuniteit en de mo
gelijkheid moeten worden nagegaan van 
de vestiging van een permanent con
tactpunt, dat een aanvliegroute kan vor
men voor hulpvragers uit Midden Euro
pa, dat kan adviseren (eventueel in sa
menwerking met de medefinancierings
organisaties) bij projectformulering, 
fondswerving, financiele verantwoording 
enz. en dat als referentiepunt kan dienen 
voor instanties in Nederland die hulp wil
len verstrekken over betrouwbaarheid, 
representatie, positionering, eerdere er
varingen met de hulpaanvragers. Dit in
stituut zou ook zeer nadrukkelijk een ver
wijzende functie kunnen bekleden ter 
zake van gevraagde deskundigheid op 
de verschillende terreinen. In geen geval 
moet echter het instituut zich plaatsen 
tussen de partner op wie in Nederland 
een beroep wordt gedaan en de hulp
ontvangende groepering. In tegenstel
ling tot het medefinancieringsprogram
ma moet hier partnership en coalitievor
ming zeer duidelijk overeind blijven, ook 
in het belang van kennisopbouw bij de 
christelijke organisaties en instellingen in 
Nederland. 

Wetenschappelijke lnstituten van de 
Europese Volkspartij 
Vanuit de Nederlandse christen-democra
tie is sterk gestimuleerd dat de democrati
sche toerusting in Midden Europa een dui
delijke injectie zou krijgen vanuit het chris
ten-democratisch gedachtengoed. Wil de 
vertaling van de levensbeschouwelijke 
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grondslag in politieke actie en program
ma's een duidelijke kans krijgen, dan moe! 
uiteraard kennis worden aangereikt, een 
vormings- en uitwisselingsfaciliteit gebo
den worden, maar moe! vooral de motive
ring zuiver blijven. Het gaat erom bewuste 
christenen in Midden Europa in staat te 
stellen op hun wijze op basis van het Evan
gelie politieke programma's en acties op te 
zetten. Die vertaling kan wei eens tot an
dere uitkomsten leiden dan bepaalde poli
tieke partijen in het Westen lief is. Zij zou 
ook wei eens tot situaties kunnen leiden 
waarbij degenen die voor zo'n lijn kiezen 
niet onmiddellijk op een politieke meerder
heidspositie kunnen rekenen. In de span
ning tussen machtspolitiek en ideologi
sche inspiratie moeten er in ieder geval 
krachten zijn die de inspiratieve kant ruim
te geven. 

Vanuit deze lijn heeft de onder voorzit
terschap van Wim van Velzen staande 
werkgroep Midden en Oost Europa van de 
EUCD onder andere besloten tot de op
richting van een vormingscentrum/acade
mie in Boedapest. Het Wetenschappelijk 
lnstituut voor het CDA heeft onlangs in sa
menwerking met het EUCD-secretariaat, 
het lnstituut Alcide de Gasperi en de Kon
rad Adenauer Stichting, en gesteund door 
de Eduardo Freistichting, een conferentie 
over het nationale vraagstuk georgani
seerd in Bratislava, Slowakije. 

De voorbereiding voor deze laatste con
ferentie baseerde zich nog op een ad hoc 
samenwerkingsverband. In het kader van 
de pogingen om echter het christen-demo
cratisch profiel van de EVP te versterken, 
de identiteit te verdiepen en tot een zekere 
herbronning te komen, is seder! kort een 
samenwerkingsverband ge·lnstitutionali
seerd tussen de wetenschappelijke institu
ten van/voor de christen-democratische 
partijen in Europa. Het Nederlandse We
tenschappelijk lnstituut voor het CDA heeft 
voorshands de Ieiding bij deze samenwer
king. 

In wisselwerking met het in de vorige pa
ragraaf geformuleerde stappenplan zou 
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het nu zeker overweging verdienen om de 
ervaringen die worden opgedaan bij de or
ganisatie en opzet van de conferentie over 
het nationale vraagstuk volledig te benut
ten, ze te combineren met een aantal erva
ringen rond het congres 'Levensbeschou
welijke ldentiteit en Politiek', de institutio
nalisering van de samenwerking tussen de 
wetenschappelijke instituten ook maximaal 
te benutten en aldus te komen tot een gro
te in Midden Europa te houden conferentie 
over de karakteristieken van een verant
woordelijke samenleving in het Europa van 
het jaar 2000. 

In de discussies over de verantwoorde
lijke samenleving heeft he! Wetenschap
pelijk lnstituut een grote rol gespeeld. Er is 
het indrukwekkende onderzoeks- en orga
nisatiewerk van een instituut als de Konrad 
Adenauer Stichting en er zijn de ervarin
gen in Middeneuropees vormingswerk van 
de Politieke Academie van de OVP. In die 
combinatie moet het mogelijk zijn een 
meerdaagse conferentie te organiseren 
d1e van een hoog niveau en een wervend 
karakter is. De ervaringen van het Weten
schappelijk lnstituut voor het CDA met zijn 
internationaal congres bij gelegenheid van 
he! tienjarig bestaan kunnen daarbij ook 
zeer nuttig zijn. 

Het eigenstandige karakter van dit initia
tief is dat het duidelijk moe! uitstijgen bo
ven partijpolitiek. Het moet een open toela
ting kennen en een lange termijn perspec
tief bieden. Het zou een samenkomen 
moeten zijn van de beste sociale weten
schappers die zich in de traditie stellen 
van de christelijk sociale leer en represen
tanten van de belangrijkste domeinen 
waarop in de komende jaren in Midden Eu
ropa die weer zijn vertaling moet vinden. 
Het zou !evens een bijdrage moeten zijn in 
het herstel van he! gesprek tussen dege
nen die vanuit een christen-democratisch 
perspectief handelen en zij die los daarvan 
aan de ontwikkeling van de christelijk so
ciale ethiek in de laatste decennia in Mid
den Europa een grote bijdrage hebben ge
leverd. 
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Deze conferentie over de opbouw van 
'een verantwoordelijke samenleving na(ar) 
het jaar 2000' in Midden Europa zou daar
om moeten stoelen op drie pijlers: 
- een beschrijving van de feitelijkheid, de 

problemen en de mogelijkheden in de 
diverse prioritaire aandachtsvelden, in 
de onderscheiden Ianden, voor maat
schappelljke actie vanuit christelijke in
spiratie; 

- de ontwikkeling van het denken over de 
opbouw van de verantwoordelijke sa
menleving in christen-democratische 
kringen, zoals verwoord door de Konrad 
Adenauer Stichting, het I nstituut 
Jacques Maritain, het Wetenschappelijk 
lnstituut voor het CDA; 

- de belangrijkste reflecties over christen
dom en samenleving in Europa, zoals 
neergelegd in de conferentie van Basel 
over het Conclliaire Proces, de encycliek 
Centesimus Annus, geschriften van de 
Europese Bisschoppenconferentie en 
de komende synode over de toekomst 
van Europa. 

Het jaar zal moeilijk worden om zo'n confe
rentie gedegen te organiseren op termijn 
van een jaar Juist vanwege het principe 
van evenwicht tussen engagement en 
orientering zou men zich kunnen voorstel
len dat in juni 1992 in drie tot vijf Ianden 
v66rconferenties worden gehouden en dat 
de grote conferentie plaatsvindt in het 
voorjaar van 1993. (Het is overigens dui
delijk dat de Nederlandse plannen buiten
gewoon bevrucht zouden kunnen worden 
door deze conferentie, respectievelijk de 
voorbereidingen ervan ) 

Voor wat betreft de uitvoering moet in 
obJectiviteit geconstateerd worden, dat het 
jammer zou zijn wanneer hierbij niet maxi
maal een beroep gedaan werd op de er
varingen van de Politieke Academie van 
de OVP en de Konrad Adenauer Stichting. 
Terzelfder tijd moeten echter duidelijke ga
ranties worden geschapen dat met de be
oogde heropening van het gesprek met 
kerken en theologen maximale openheid 
wordt betracht en dat suggesties van in-
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passing in de Ostpolitik worden vermeden. 

Staatkundige vorming 
Zoals eerder beschreven heeft de samen
werking tussen het lnstituut Jacques Mari
tain, de Universidad San Pablo en het We
tenschappelijk lnstituut voor het CDA een 
experimenteel programma opgeleverd 
voor staatkund.lge vorming. Wat Nederland 
betreft word! in dit programma voorzien in 
medewerking van docenten van de univer
siteiten van Tilburg en Utrecht. Dit pro
gramma onderscheidt zich van de in de 
vorige paragraaf beschreven activiteiten 
door het theoretisch niveau, en door de op 
individuele toerusting georienteerde vor
mingsprogramma's 

Als zodanig heeft het in bepaalde Euro
pese kringen een zeer goed onthaal ge
vonden. Daarbij moet duidelijk onder
streept worden, dat de tekorten aan intel
lectuele vorming van de nieuwe polit'1eke 
leidersklasse in Midden Europa een duide
lijke historische achtergrond hebben. De 
vorming van de nieuwe leidersklasse is of 
niet academisch, omdat niet-communisten 
zeer moeilijk toegang kregen tot universi
taire opleidingen, danwel in sterke mate 
technisch geaccentueerd (vanwege de 
economische behoefte werden begaafde 
niet-partijleden en teigen uit vroegere lei
dende of rijkere klasse wei tot de techni
sche faciliteiten toegelaten). Dit betekent 
in de praktijk dat bijvoorbeeld in de onder
handelingen die de EG nu moet voeren 
met de Ianden van Midden Europa men 
met gesprekspartners te maken heeft die 
of extra toerusting behoeven op een groot 
aantal onderdelen van staatkundig beleid, 
danwel dat men de uitvoering van die on
derhandelingen loch in sterke mate moet 
toevertrouwen aan voormalige apparats
jiks 

Er zijn enige indicaties dat de uitwerk1ng 
van het nu experimenteel begonnen We
tenschappelijk lnstituut voor het CDA/Insti
tuut Jacques Maritain/San Pablo-initiatief 
bij de omzetting daarvan in een ge·i'nstitu
tionaliseerd programma voor staatkundige 
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vorming perspectiefvol zou kunnen zijn. Dit 
betekent echter, dat op drie terreinen actie 
ondernomen moet worden: 
~ er dient een scherpe definiering van de 

doelgroep plaats te vinden (dus ook hier 
nadere orientering in Midden Europa); 

~ de intellectuele basis aan de aanbod
kant d·1ent versterkt te worden in twee op
zichten: 
a het moet duidelijker worden dat het 

om een academische en niet partij-po
litiek ge·inspireerde opzet gaat, waar
bij het uiteraard geen probleem is dat 
in die opzet wei uitgegaan word! van 
de christelijk-sociale traditie; 

b de onderliggende samenwerkings
structuur van wetenschappelijke in
stellingen en universiteiten dient iets 
meer ge·institutionaliseerd te worden 
en zo mogelijk ook breder over Wes
teuropese Ianden gespreid; 

~ de presentatie van de voorliggende 
voorstellen dient te worden omgezet van 
een programmatische in een meer insti
tutionele, zodat de Europese Commissie 
aan een instituut voor staatkundige vor
ming een block-grant zou kunnen ge
ven. 

Het zou daarom de moeite waard zijn om 
nate gaan of een instelling als Pax Roma
na, UNIAPAC, het WVA en enkele universi
taire instituten niet een samenwerkingsver
band zouden kunnen aangaan met de ini
tiatiefnemers om te komen tot zo'n beoog
de opzet. In Nederland zou men kunnen 
denken aan een participatie van organisa
ties van christelijke en katholieke academi
ci. 

Slot 
Bij de voorgaande voorstellen is uitgegaan 
van tamelijk willekeurige aannamen. Zo is 
gekozen voor een oecumenische benade
ring, terwijl ook had kunnen worden uitge
gaan van een benadering vanuit de afzon
derlijke christelijke kerken. Men had ook 
meteen kunnen kiezen voor een niet-Ne
derlandse benadering en eventueel kun
nen stimuleren dat het Vaticaan en de 
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Wereldraad van Kerken, respectievelijk in
ternationale katholieke en protestants
christelijke organisaties, al dan niet via na
tionale contacten een grater beroep zou
den doen op de Europese Commissie en 
de Nederlandse overheid; men kan ook 
kiezen voor een duidelijke rol in deze ge
hele opzet voor samenwerkingsverbanden 
en bijeenkomsten van Europese kerken, 
zoals dat zo vruchtbaar is geschied rond 
de bijeenkomst van het Conciliaire Proces 
in Basel. 

Gekozen is voor een opzet waarbij de 
christen-democratie duidelijk meedoet en 
soms initieert. Sommigen zullen dit een 
handicap vinden, maar in deze opzet is 
wei uitgegaan van de christen-democratie 
als een vertalingssegment van de christe
lijk-sociale ethiek, zoals de christelijke vak
beweging, het onderwijs, enzovoort dat 
kunnen zijn. Het is ook deze benadering 
die het binnen het congres 'Levensbe
schouwelijke ldentiteit en Politiek' mogelijk 
maakte dater een samenspraak kwam Ius
sen instellingen en personen die zich be
riepen op christelijke inspiratie, ook al leid
de dit niet tot een eenduidige partij-politie
ke vertaling. 

In de gekozen opzet zijn bovendien niet 
aileen degenen die hulp vragen vanuit de 
andere helft van Europa de begunstigden, 
maar kan van de confrontatie met perso
nen en bewegingen die zoveel hebben 
meegemaakt, ook zeer duidelijk geprofi
teerd worden aan onze kant met onze be
hoefte aan herinspiratie, 'verticalisme', en 
gevoel voor roeping. De geschilderde op
zet maakt noch in zijn inventarisatie noch in 
zijn planning dan ook maar enige aan
spraak op uniciteit, laat staan exclusiviteit. 
Ook dat is het onderscheid met de huidige 
opzet van het Nederlandse medefinancie
ringsprogramma. 

J.JAM.v.G. 
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Conferent1e 

'Schakels tussen recht en beleid' 
Conferentiecyclus 'Publieke Gerechtigheid' 

Woensdag 27 november 1991 te Nijmegen 
Thema 'Staatkundige vernieuwing en de Trias politica' 

Donderdag 16 januari 1992 te Maastricht 
Thema: 'Het christen-democratisch perspectief op een ge'i'ntegreerd Europa' 

Donderdag 26 maart 1992 te Amsterdam 
Thema 'Geloof en politiek in christen-democratisch perspectief' 

De lezingencyclus wordt begeleid door het rapport 'Publieke Gerechtigheid'. Ter voorberei
ding van de lezingen kunt u dit rapport bestellen tegen een gereduceerd tarief. Voor deze 
conferentiecyclus is de priJS van het rapport f 42,50 (incl. verzendkosten). 
De kosten bedragen per conferentie f 50,- per persoon. Voor studenten en CDJA-Ieden: 
f 30,-. BiJ deze prijs is inbegrepen: toezending van de overige documentatie (w.o. een korte 
samenvatting van het rapport), consumpties en maaltijd. U kunt zich inschrijven met behulp 
van onderstaand strookje of telefonisch (mevr K. Ranti: 070-3424872). 

Donderdag 16 januari 1992 
Plaats Universiteit Limburg, Tongersestraat 51, Maastricht 

lnleiders: 
Mr. F.HHJ Andriessen 
Commissaris van de Europese Commissie, 
zal spreken over de totstandkoming van de 
Europese politieke Unie. Daarbij staan de uit
breiding van het takenpakket van de ge
meenschap en de democratisering van de 
communautaire besluitvorming centraal. 
Prof. dr. 0 C H. M Pieters 
Hoogleraar sociaal zekerheidsrecht aan de 
Katholieke Universiteit Brabant, geeft een uit
eenzetting over de plaats van grondrechten 
in Europa. In welke behoeften voorzien zij? 
En aan welke criteria moeten deze naar chris
ten-democratisch inzicht voldoen? Beant
woorden de ontwerp-constituties aan de ge
presenteerde ijkpunten? 

Prof.mr. JA. Winter 
Hoogleraar recht der Europese organisaties 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, zal 
tenslotte nader ingaan op de plaats van 
maatschappelijke instellingen zonder winst
oogmerk in het ge·integreerd Europa. Dever
houding tussen marktintegratie en het 'Maat
schappelijk middenveld' staat dan in de 
schijnwerpers. 

Dagvoorzitter: 
Prof.mr. P.A.M Me1jknecht, hoogleraar pri
vaatrecht i.h.b. rechtsplegingsrecht aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht. 

AANMELDINGSSTROOKJE CONFERENTIECYCLUS PUBLIEKE GERECHTIGHEID 
(toezenden aan Wetenschappelijk lnst1tuut voor het CDA, dr Kuyperstraat 5. 2514 BADen Haag) 

Naam: 
Ad res: 
Postcode/woonplaats 
Tel nr 

0 meldt z1ch h1erb11 aan voor de conferentle op 
0 27 november 1991 (N11megen). 'Staatkundige vern1euwmgen en de trias polit1ca' 
0 16 januari 1992 (Maastricht) Het christen-democrat1sch perspectief op een ge·integreerd Europa' 
0 26 maart 1992 (Amsterdam). 'Geloof en pol1tiek 1n chr~sten-democrat1sch perspect1ef' 

0 wenst het rapport 'Publieke Gerechtigheid' ad f 42,50 te ontvangen 
0 1s l1d van het CDJA/student 
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Wie geinteresseerd Is In de achtergronden van een van de oudste en lnvloedrijkste 
polltleke stromlngen In ons land en In de wereld, bestelt nu: 

Publieke gerechtigheid 
Een christen-democratise he visie op de rol van de overheid in de samenleving 

Biedt de christen-democratie een politiek 
onderkomen voor het veilige midden? Is zij 
een stroming die er s/echts op kan bogen de 
scherpe kantjes van het liberalisme en de 
sociaal-democratie te hebben afgeslepen? 

Dit rapport geeft op deze vragen een duide
lijk ontkennend antwoord. De 'C' van het 
CDA staat niet voor conservatism e. compro
mis of conformisme. De christen-democratie 
kent een eigen staatsleer. Gedurende meer 
dan tien jaar heeft het Wetenschappelijk 
lnstituut voor het CDA deelstudies uitge
bracht waarin de betekenis van de christen
democratische politieke overtuiging voor 
een groat aantal beleidsterreinen is aange
geven. Voortbouwend op deze studies biedt 
dit rapport een overkoepelende christen
democratische visie op de rol van de over
heid in de samenleving. Het staat uitvoerig 
stil bij de verhouding tussen het christelijk 
geloof en de politieke overtuiging en bij de 
manier waarop van rooms-katholieke en 
protestantse kant gebouwd is aan een 
samenhangende staats- en maatschappij
beschouwing. Daarna wordt een geactua
liseerde visie op de mens, de samenleving 
en de plaats van de overheid geboden, 
die !evens het complementaire karakter van 
de protestantse en rooms-katholieke poli
tieke traditie weergeeft. Criteria voor het 
overheidsbeleid monden uit in een typolo
gie van politieke beleidsinstrumenten. 
Na een beschouwing over de grondrechten 
en hun plaats in de rechtsorde volgt een 
uitwerking van de weergegeven ideeen 
op verschillende beleidsterreinen. Terzake 
van de politieke democratie, functionele en 
territoriale decentralisatie neemt dit rapport 
duidelijk stelling. Tenslotte schetst het een 

Bohn 
Stafleu 
VanLoghum 

christen-democratisch perspectief op een 
gei"ntegreerd Europa, waarin op basis van 
een gedemocratiseerde politieke besluit
vorming de voorwaarden worden gecreeerd 
voor een pluriforme, verantwoordelijke 
Europese samenleving. 

lnhoud 
1 lnleiding en probleemstelling 
2 Christelijk geloof en politieke overtuiging 
3 Protestantse staats- en 

maatschappijbeschouwing 
4 De katholieke staats- en 

maatschappijbeschouwing 
5 Een christen-democratisch mens-, 

maatschappij- en staatsbeschouwing 
6 Het instrumentele karakter van he! over-

heidsbeleid, ijkpunten en vormgevingen 
7 Grondwet en grondrechten 
8 Hergroepering van verantwoordelijkheden 
9 Kiezen en besturen 

1 0 Het Europa van de burgers 

De prijs van 'Publieke gerechtigheid' is f 49,50 (incl. BTw, 
excl. verzendkosten). Bent u gei"nteresseerd in deze uitgave? 
Stuur dan de coupon (of een kopie) in een gesloten envelop 
zonder postzegel naar: Bohn Stafleu Van Loghum bv, 
Antwoordnr.1 0155, 2400 VB Alphen aid Rijn. 
U kunt ook bel/en: 01720-66811. 
De uitgave is ook verkrijgbaar via de boekhandel. 

,----------------------------, 
COUPON Stuurt u mij rechtstreekslvia de 
boekhandel': -----------------------re ___________________________ _ 

__ ex. van 'Publieke gerechtigheid' a f 49,50. 
(incl. BTW, ex d. verzendkosten) (ISBN 90 313 1101 4) 

Naam installing: ---------------------

t.a.v.: ------------------------
Adres: 

Postcode/plaats: ------------------
Datum: 

Handtekening: 

'Indian u wift baste/fan via do boei<haJrial. s.v.p. hiarda naam 
I van uw bool<handel invullan. '----------------------------
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·-~----------...................................................................... .. 

Prof. dr. H E.S. Woldring 

Het gelijk van 
Kaland 

Hoewel de Eerste Kamer niet vaak in het 
nieuws komt, was het de afgelopen jaren 
enkele keren goed raak. Wetsvoorstellen 
kregen in de Senaat en met name van de 
CDA-fractie forse kritiek. De Eerste Kamer 
maakte een enkele keer gebruik van haar 
recht een wetsvoorstel te verwerpen. Het 
kabinet-Lubbers-Kok heeft, gezien de 
dreigende situatie in de Eerste Kamer, 
sinds zijn aantreden reeds twee keer het 
'onaanvaardbaar' Iaten horen. Zowel het 
kabinet als de Tweede Kamer ervaren een 
zelfstandig opererende Eerste Kamer als 
lastig en tijdrovend. Zelfs de parlementaire 
pers schrijft soms enigszins geringschat
tend over de Senaat. 

Het is bekend dat de Tweede Kamer in 
politiek opzicht belangriJker is dan de Eer
ste Kamer, omdat de Tweede Kamer het 
politieke draagvlak van het kabinet vormt. 
Toch heeft de Eerste Kamer een eigen 
functie in ons staatsbestel: zij toetst wets
ontwerpen in het bijzonder aan de Grand
wet, aan internationale bepalingen, aan 
bestaande wetten en aan algemene 
rechtsbeginselen als rechtszekerheid en 
rechtsgel1jkheid. In die toetsing is de Eer
ste Kamer zich bewust van haar secundai
re rol en treed! zij derhalve terughoudend 
op. De kritiek op een wetsvoorstel moet wei 
zwaarwegend zijn, wil de Eerste Kamer het 
wetsvoorstel verwerpen. Gedurende deaf
gelopen jaren heeft de meerderheid van 
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de Senaat de confrontatie met het kabinet 
niet geschuwd. Een van de zwaar bekriti
seerde wetsontwerpen was de Harmonisa
tiewet betreffende studiefinanciering en 
studieduur van studenten (1988). De 
meerderheid van de Eerste Kamer (ook de 
CDA-fractie) he eft het wetsontwerp Iaten 
passeren. Met tegenzin, maar loch ... , om
dat de minister naar verluidt de kabinets
kwestie had gesteld. De tegenzin groeide 
uit tot een kater, toen de president van de 
Haagse rechtbank de overgangsregelin
gen in de wet, gezien de gewekte ver
wachtingen bij studenten, in strijd achtte 
met het beginsel van de rechtszekerheid. 
De meerderheid van de Eerste Kamer had 
haar toetsende taak niet zorgvuldig ge
noeg opgevat; zij was ten onrechte door 
de knieen gegaan voor de politieke druk 
van het kabinet. 

Juist omdat de Eerste Kamer naast de 
behandeling in de Tweede Kamer ook ken
nis heeft genomen van het oordeel van de 
Raad van State en van reacties uit de sa
menleving, weet zij waar ze op moet letten. 
Uiteraard betrekt een Eerste Kamer-fractie 
ook haar eigen politieke overtuiging bij de 
besluitvorming; anders zou zij geen knip 
voor de neus waard zijnl De Eerste Kamer 
weet immers dat bijna elk wetsvoorstel een 
resultaat is van een in de Tweede Kamer 
tot stand gebracht compromis; een resul
taat dat na veel touwtrekken onder tijds-

485 



druk ontstaat. Juist zo'n compromis brengt 
niet zelden een gebrek aan zorgvuldigheid 
en consistentie met zich mee. lk noem dit 
probleem zonder steun te geven aan ge
makkelijke kritiek op de Tweede Kamer, 
omdat compromissen voortdurend nodig 
zijn en een regeerakkoord noodzakelijk is. 
En dat een regeerakkoord fractiediscipline 
met zich mee brengt, is voor kamerleden 
soms frustrerend, maar voor het in stand 
houden van de coalitie in bepaalde geval
len noodzakelijk. Anders werkt onze demo
cratie nietl 

Colur'lrl 

losbarsten op de Senaat. Maar zoals altijd 
elke kritiek v66ronderstelt zelfkritiek Als 
het oordeel van de Senaat goed gefun
deerd blijkt te zijn, zal elke criticus zich be
horen af te vragen in hoeverre het werk in 
het kabinet, op ministeries en in de Twee
de Kamer zorgvuldig is geweest. In die si
tuatie is niet in de eerste plaats aan de 
orde hoe de Eerste Kamer wordt gekozen 
Het gaat er om dat er ernstige gebreken in 
een wetsvoorstel zijn geconstateerd, dat 
daardoor vertraging word! veroorzaakt, en 
dat er allesz1ns reden is voor het bestaan 
van een Hogerhuis 

Kwaliteit van de rechtsstaat Zoals het kabinet slechts in uiterste 
Tach moet de Eerste Kamer haar taken wei noodzaak de kabinetskwestie behoort te 
serieus opvatten, wellicht serieuzer dan in 
het verleden, ter wille van de kwaliteit van 
onze rechtsstaat. Vooral als het kabinet op 
een snelle behandeling aandringt en de 
Senaat in tijdnood brengt, is het oppassen 
geblazen. De Eerste Kamer behoort een 
terughoudende strijdbaarheid te ton en I 
Zal het kabinet nog eens over de Eerste 
Kamer struikelen? 

Oat gevaar is niet groat en wellicht nog 
iets geringer te maken. Het is mogelijk de 
armslag en daarmee de politieke soepel
heid van de Eerste Kamer enigszins te ver
groten door middel van het 'recht van te
rugzending' naar de Tweede Kamer (zie 
ook het rapport van de Commissie-Deet
man over staatkundige, bestuurlijke en 
staatsrechtelijke vernieuwingen, 1990) De 
Senaat zou dan te kennen geven dat het 
kabinet en de Tweede Kamer hun huiswerk 
over moeten doen; in elk geval acht hij 
aanvaarding van een wetsvoorstel onver
antwoord en wenst hiJ om bepaalde politie
ke redenen het 'onaanvaardbaar' van het 
kabinet niet te trotseren met zijn veto en 
dus het kabinet niet te Iaten struikelen. 

Gezien haar vetorecht blijft het mogelijk 
dat een kabinet over de Eerste Kamer 
struikelt. lndien dat onverhoopt zou gebeu
ren, zal in het kab1net, in de Tweede Kamer 
en in de samenleving ongetwijfeld kritiek 
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stellen, zo kan ook de Eerste Kamer- ge
zien het politieke primaat van de Tweede 
Kamer - slechts in uiterste noodzaak het 
'onaanvaardbaar' van het kabinet trotse
ren. lndien de Senaat voet bij stuk zou hou
den, dan zal hij overtuigend duideliJk moe
ten maken, dat de kwaliteit van de wetge
ving in geding is. 

Het gaat in dit artikel niet aileen om 'Het 
gelijk van de Eerste Kamer'. Het is ook het 
gelijk van de voorzitter van de CDA-fractie 
in de Senaat; een fractie die als coalitie
partner loyaal ten opzichte van het kabinet 
staat, maar die niet door middel van een 
regeerakkoord strikt gebonden is aan het 
kabinet. Als zo'n fractie bij monde van haar 
voorzitter een politiek gevoelig wetsont
werp goed geargumenteerd kritiseert, dan 
getuigt dat van politieke en morele moed; 
dan waakt ziJ als een loyale en striJdbare 
fractie voor haar deel over de kwaliteit van 
de wetgeving Daar en aileen daar heeft 
Kaland gelijk En indien het kabinet dan het 
'onaanvaardbaar' laat horen, is dat voor de 
fractie nog geen reden om als vanzelfspre
kend door de knieen te gaan I 
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Drs. K. de Jong Ozn. 

Hoe nu verder met 
het confessioneel 
onderwijs? 

De tijd nadert dat een zekere herzui/ing 
in onze samen/eving nodig is. Confes
sionele scholen zu/len dan oak vee/ meer 
dan vroeger actief moeten zijn met het 
ontwikke/en van hun eigen identiteit. Er is 
voor hen aileen een toekomst als zij ge
dragen worden door het geloof van allen 
die ervoor verantwoordelijk zijn. Een re
actie op het artikel van drs. J C van 
Bruggen 'Wordt het confessionee/ on
derwijs bedreigd', dat verscheen in april 
1991. 

In het april-nummer van Christen Demo
cratische Verkenningen stond een artikel 
van drs. J.C. van Bruggen met als titel: 
'Word! het confessioneel bijzonder onder
wijs bedreigd?' Dit artikel is een vervolg, 
waarbij met name de vervolgvragen aan 
de orde komen. Voordat ik dat doe is het 
voor de gang van mijn betoog echter wei 
noodzakelijk dat ik eerst nog een aantal 
voorvragen behandel. 

Met de analyses van Van Bruggen ben 
ik het grotendeels wei eens, maar om met 
mijn stellingen te komen, mijn antwoorden, 
moet ik er nog het een en ander aan toe
voegen. 

Het is dan loch goed om in deze tijd nog 
eens te wijzen op de grote historische ver
bondenheid die er is tussen de drie partij
en die het CDA gevormd hebben en het 
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confessioneel bijzonder onderwijs. Hun 
eerste elan hebben ze aile drie te danken 
aan de strijd voor de gelijkstelling tussen 
openbaar en bijzonder onderwijs tussen 
1878 en 1917. De coalitie die ziJ in die ja
ren hebben gevormd, ik denk aan de kabi
netten Mackay ( 1888-1891 ), Kuyper 
(1901-1905) en Heemskerk (1908-1913), 
vond met name haar bindmiddel in die 
strijd. 

De ARP en een van de oudste organisa
ties van het christelijk onderwijs, de Unie 
'School en Evangelie', zijn niet aileen in 
hetzelfde jaar opgericht ( 1879), maar ook 
door voor een belangrijk deel dezelfde 
personen. Kuyper werd voorzitter van de 
eerstgenoemde organisatie, Lohman van 
de tweede. En het verbond tussen Kuyper 
en Schaepman in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw was een van de eerste voor
beelden van een goede 'christen-demo
cratische' samenwerking. 

Een bondgenootschap van oudsher 
dus. Niet zozeer om dezelfde belangen, 
die er ook waren, maar vooral vanwege de
zelfde uitgangspunten, waarin men elkaar 
herkende en erkende. Wat ook tot gevolg 
had dat men onderdeel uitmaakte van de
zelfde zuil met een cultuur die van genera
tie op generatie werd overgedragen. 

Drs K. de Jong Ozn. (1926) was staatssecretans van On
derwiJS 1975-1981 
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Nu de ontzuiling in ons land steeds ver
der doorgaat is ook het moment gekomen 
om nate gaan hoe het nu verder moet met 
de organisaties en groepen, die die beide 
confessionele zuilen vormden. Moet het 
bondgenootschap tussen het COA en het 
confessioneel onderwijs niet worden her
zien, opnieuw bevestigd? Zou men niet 
kunnen leren van de manier waarop de 
een zowel als de ander de huidige ontwik
kelingen in de samenleving ziet en er ant
woord op probeert te geven? 

Problemen 
Het confessioneel onderwijs ziet daarbij 
als opdracht: christelijk onderwijs (in brede 
zin) te blijven aanbieden onder de be
scherming van 'het geven van onderwijs is 
vrij' (artikel 23 Grondwet) Onderwijs dat bij 
aile pluraliteit de naam christelijk blijft ver
dienen en dat dienstbaar kan zijn aan onze 
hele samenleving. Bij het vervullen van die 
opdracht zijn er momenteel een aantal pro
blemen te overwinnen die Van Bruggen 
signaleert en waar ik nog een enkele aan 
toevoeg of wellicht enigszins anders for
muleer of opvat. 

Artikel 23 (vroeger 208) van de Grond
wet is het resultaat van de Pacificatie van 
het Onderwijs uit 1917. Een uiterst belang
rijk moment uit onze politieke geschiede
nis. Toen immers werd de onderwijsvrede 
getekend tussen de belangrijkste minder
heidsgroeperingen van onze samenleving: 
Niemand zou heersen over de ander, men 
verdroeg elkaar niet aileen, maar kende el
kaar ook gelijke rechten toe. 

Het onderwijsartikel in de Grondwet is 
weliswaar nog steeds ongewijzigd, maar 
er is momenteel wei van alles mee aan de 
hand. In de ogen van sommigen lijkt het 
momenteel rneer een christen-democrati
sche verworvenheid avant Ia lettre te zijn, 
dan een akkoord waar confessionelen, so
ciaal-democraten en liberalen destijds 
praktisch unaniem mee akkoord zijn ge
gaan. Wanneer er tegenwoordig bijvoor
beeld weer eens ergens gezinspeeld 
word! op een steeds dichterbij komen van 
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een mogelijke regeringscoalitie PvdA/VVO/ 
066 is een van de punten die sommige 
voorstanders van zo'n coalitie elkaar bijna 
verlekkerd voorhouden: 'dan kunnen we 
eindelijk het bijzonder onderwijs eens aan
pakken' Als dan wordt tegengeworpen: 
maar er is loch een artikel 23 Grondwet, 
dan is kort maar krachtig het antwoord: de 
uitleg daarvan bepaalt de Staten-Generaal 
en daarin hebben wij (dan) een meerder
heid. 

Aanhangers van een PvdA/ 
VVD/066-coalitie zinspelen 
steevast op aanpakken van 
het confessionele 
onderwijs 

En dat is een tweede punt van zorg, met 
name ook bij het beleid van de huidige be
windslieden op Onderwijs en Wetenschap
pen Als vanuit het confessioneel onder
wijs of vanuit de COA-fractie regelmatig 
zaken worden gesignaleerd die men in 
strijd met de Grondwet acht, dan vinden 
tegenstanders van confessioneel onder
wijs dat 6f een vervelende, achterhaalde, 
zeurderige discussie, 6f men zegt heel 
simpel: de Tweede Kamer vindt het goed, 
dus hebben we met die Grondwet eigenlijk 
niets te maken. Want die bepaalt de uitleg 
van de Grondwet. (Weer een voorbeeld 
hoe nodig onafhankelijke toetsing aan de 
Grondwet soms nodig kan zijn I) 

Er zijn momenteel voorbeelden te over 
van zaken die op gespannen voet met de 
Grondwet staan: de invoering van kern
doelen (vrijheid van richting), schaalver
groting (eis van deugdelijkheid, gelijke 
maatstaven voor bekostiging), de inbreu-
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ken op het benoemingsrecht bij wachtgel
ders, de problematiek van de decentrali
satie. Zo maar uit de losse pols noemde ik 
een paar voorbeelden. 

Verder kan worden gerefereerd aan de 
discussie over de vraag wie de dragers 
van de vrijheid van onderwijs zijn: de ge
vers van het onderwijs (de schoolbestu
ren) ('het geven van onderwijs is vrij') of de 
ontvangers, in dit geval de ouders. Waarbij 
men 'vergeet' dat de medezeggenschap 
van ouders niet in de Grondwet staat maar 
in de Wet op de Medezeggenschap. 

Om dan verder maar te zwijgen over de 
doorgaande ideeenontwikkeling over de 
bestuursvorm en de positie van het open
baar onderwijs. Waarbij men niet aan de 
indruk ontkomt, dat de huidige bewindslie
den (op het toelatingsrecht na) de ver
schillen tussen het openbaar en het bijzon
der onderwijs zo klein mogelijk willen ma
ken. Waarbij het er soms wei op lijkt dat het 
hele onderwijs voor hen eigenlijk een groot 
bedrijf is, waar zij zo hun doelstellingen 
voor hebben met hun zogenaamd selectief 
onderwijsbeleid. Een bedrijf dat er vooral 
op gericht is 'Nederland als kennisland' 
een zo goed mogelijke positie te verschaf
fen in de economie van Europa-1992. 

Waarbij men bij de bewindslieden toch 
duidelijk een ignorering constateert van 
het feit dat ons land twee onderwijssyste
men kent, waarvan een van de twee (het 
bijzondere) in de eerste plaats zijn eigen 
doelstellingen heeft. Conclusie het wordt 
misschien wei tijd dat, bijvoorbeeld bij een 
volgende kabinetsformatie, die Pacificatie 
van 1917 eens herbevestigd wordt. Want 
zij dreigt zo langzamerhand een omvang
rijke politieke schijnvertoning te worden. 

Ziehier een eerste voorwaarde voor het 
goed kunnen functioneren van confessio
neel onderwijs het serieus nemen van de 
vrijheid die het ·1ngevolge de Grondwet 
heeft. Serieus van twee kanten: zowel van 
de kant van de overheid als van de kant 
van de scholen om er ook goed gebruik 
van te maken. Oat laatste moet er wei bij 
worden gezegd I 
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De vrijheid gebruiken 
Als ik over dat gebruik maken van de vrij
heid wil schrijven, moet ik natuurlijk op den 
duur terecht komen bij de identiteit van het 
confessioneel onderwijs. Voordat ik dat 
doe, wil ik het eerst nog even hebben over 
het feit dat het hier ook om bijzonder on
derwijs gaat, dus om onderwijs met een 
privaatrechtelijke bestuursvorm, dat be
stuurd wordt door betrokkenen. En dan 
kan ik niet onder de constatering uit, dat 
dat bijzondere karakter steeds meer aan
getast wordt. Met name ook door de 
schaalvergroting en de professionalise
ring, beide door de rijksoverheid zo bevor
derd. (Met mijnerzijds steeds de vragen 
waar zij het recht vandaan haalt om dat zo 
te doen, plus wanneer deze trend weer 
eens voorbij zal zijn ... ) 

Door die schaalvergroting dreigen be
trokkenen, met name de ouders, steeds 
meer uit de besturen te verdwijnen. En dan 
zijn bijzondere confessionele scholen hoe 
Ianger hoe minder scholen die rusten in 
een echte geestelijke gemeenschap, basis 
voor het geven van onderwijs op confes
sionele grondslag. letwat gechargeerd 
(maar niet denkbeeldig) dreigen ze zo 
'service-instituten voor confessioneel on
derwijs' te worden. Net zoals je gebruik 
maakt van de 'service' van de ANWB of 
van de Consumentenbond, zo doe je dat 
ook van de school waar je kinderen naar 
toe gaan. En net zoals er geen ANWB-ge
voel bestaat verdwijnt aile echte betrok
kenheid van ouders bij wat vroeger 'hun 
school' was. Confessioneel onderwijs als 
een stuk volkskracht, onderdeel van een 
verantwoordelijke samenleving, is er dan 
niet meer bij. En welk verschil is er dan op 
den duur (inderdaad!) nog tussen open
baar en bijzonder onderwijs, beide be
stuurd door professionele bureaucratieen? 
Want ik denk niet dat het adagium 'het ge
ven van onderwijs is vrij' bedoeld is om de 
vrijheid van onderwijs toe te vertrouwen 
aan ambtelijke bureaucratieen. 

lk erken dat beperkte schaalvergroting 
noodzakelijk kan zijn, maar daarbij zullen 
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zeker in het basis- en voortgezet onderwijs 
de essentiele beslissingen, met name ten 
aanzien van identiteit en benoemingen, al
tijd gedaan moeten worden door vertegen
woordigers van de geestelijke gemeen
schap waarin de school rust. 

Een belangrijke vereiste voor het con
fessioneel onderwijs in de toekomst is dus: 
blijf bijzonder' Oat er dan desondanks nog 
als belangrijk probleem kan overblijven: 
wat te doen met de vraag om medebeslis
sing door ouders die niet tot die geestelijke 
gemeenschap gerekend kunnen of willen 
worden, daar kom ik later op terug. 

Ontzuiling en identiteit 
Van Bruggen heeft uitvoerig geschreven 
over de ontzuiling in het onderwijs, over de 
deconfessionalisering van jongeren, over 
de veranderde populatie van vele confes
sionele scholen. Over de vraag hoe chris
telijk onderwijs te geven op een school 
waarvan steeds minder ouders christenen 
zijn? Oat is inderdaad een van de belang
rijkste problemen waar veel confessionele 
scholen voor staan. En zij is tevens regel
matig aanleiding tot nogal prikkelende dis
cussies in de politiek. 

Aanhangers van het openbaar onder
wijs, en ook personen uit niet-confessione
le partijen, beschuldigen regelmatig het 
confessioneel onderwijs dat het ter wille 
van die niet-christelijke ouders nogal eens 
sjoemelt met de identiteit. Dit gaat samen 
met de gedachte dat de kinderen van al 
die ouders op de openbare of algemeen 
bijzondere school thuis horen. Die aanhan
gers van openbaar onderwijs hebben het 
maar wat moeilijk met die gegevens over 
het constant-blijvende marktaandeel van 
het confessioneel onderwijs, ondanks de 
ontkerstening, zoals door Van Bruggen ge
releveerd. 

Op de achtergrond speelt hier nog 
steeds een uitspraak, naar ik meen van 
Thorbecke, die eens gezegd moet heb
ben: 'het christelijk onderwijs mag van mij 
best subsidie hebben, maar dan aileen 
voor zijn eigen (christelijke) kinderen'. En 
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zo zien we ook hier weer dat op de achter
grond bij onderwijsdiscussies altijd mee
speelt de invloed die bepaalde stromingen 
in onze samenleving wensen te hebben op 
het onderwijs. 

Allard Pierson noemde honderd jaar ge
leden de openbare school al 'de sekte
school der modernen', momenteel zijn er 
nog steeds mensen die onder het mom 

Allard Pierson noemde de 
openbare school al 'de 
sekteschool van de 
modernen' 

van de neutraliteit, van de school voor al
len, in wezen hun ideologie willen doorge
ven aan de jongere generatie. Denk aan 
de grotere invloed die bijvoorbeeld de 
mentaliteit van de jaren zestig, zeventig 
had op sommige openbare scholen. In fei
te komt dit er tegenwoordig vooral op neer 
dat men zich, bij gebrek aan ideologieen, 
dikwijls laat meevoeren door allerlei trends 
en wanen van deze dagen. 

Veel ouders die geen christen (meer) 
zijn, vertrouwen hun kinderen, zoals be
kend, loch aan een confessionele school 
toe, omdat ze daar normen en waarden 
ontleend aan het christendom menen te 
ontwaren, die zij voor hun kinderen loch 
erg belangrijk vinden. 

Die confessionele school is dikwijls geen 
zuilen-school meer. Oat betekent dat zij 
niet meer automatisch de identiteit van de 
katholieke of protestants-christelijke zuil 
vertoont, dat zij per plaats en per regio 
nogal verschillend kan zijn. Oat betekent 
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dat zij veel meer dan vroeger actief moet 
zijn met het ontwikkelen van een eigen 
identiteit. Oat is de grote verandering van 
de laatste tijd 1 

Van Bruggen schrijft daar uitvoerig over 
en geeft een aantal aansprekende voor
beelden. Maar in wezen pleit hij toch voor 
aanpassing en het doet mij denken aan uit
spraken van christen-democraten die, 
constaterend dat steeds meer niet-christe
nen CDA stemmen, opmerken dat hun par
tij zich 'maar niet al te christelijk' moet ui
ten. Overigens heeft Van Bruggen geen 
ongelijk, wanneer hij van mening is, dat ra
dicalisering van confessioneel onderwijs 
grote groepen ouders zal afstoten. 

Voor deze problematiek, in dit span
ningsveld, is geen eenduidige oplossing te 
geven. Enerzijds mag het nooit het hoofd
doel van het confessioneel onderwijs zijn 
om het marktaandeel op peil te houden. 
AnderziJds is dat onderwijs er niet aileen 
voor 'de eigen groep', maar voor de hele 
samenleving. 

Het woord 'identiteit' duidt op het aange
ven van een verschil. De (vroegere) zuilen
school onderscheidde zich vaak duidelijk 
van een school in een andere zuil. Maar 
toch was er nog veel gemeenschappelijks. 
Dit kwam doordat onze gehele samenle
ving doordrenkt was van noties, normen en 
waarden, ontleend aan het christendom. 
Tegelijk met de ontzuiling vond in onze sa
menleving ook een sterke secularisatie 
plaats waardoor een cultuur ontstond met 
steeds minder christelijke noties. Naarma
te dat besef bij christenen dieper door
dringt, en zij zich ook realiseren dat die se
cularisatie minder goede kanten heeft dan 
sommigen aanvankelijk dachten, ontstaat 
er vaker een roep om 'dat christelijke' op
nieuw te definieren. 

Als men om zich heen kijkt, bijvoorbeeld 
naar het 'super-technicum' waarin wij Ie
ven, de sterk pragmatisch-individualisti
sche samenleving, beseft men best dat 
een christelijke identiteit, geherdefinieerd, 
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inderdaad tot 'iets anders', tot een toene
mend onderscheid zal leiden. 

Toch roepen velen daarbij, dat zij geen 
herzuiling willen, terwijl zij Ievens vinden 
dat zoveel mogelijk rekening moet worden 
gehouden met de pluraliteit die bij christe
nen hoogtij viert. 

Sociologen zijn daarbiJ echter van me
ning, dat het beleven van zo'n eigen iden
titeit toch een zekere groepsvorming nood
zakelijk maakt. lk ben dat niet aileen met 
hen eens, maar denk dat de tijd nadert dat 
steeds meer mensen zullen gaan inzien 
dat een zekere herzuiling, zo men wil her
groepering, in onze samenleving nodig is. 
En dit geldt niet aileen voor christenenl 

Hendrik Pierson heeft eens gezegd: 'Het 
verschil tussen een christelijke en een 
openbare school is niet theologisch, maar 
pedagogisch.' In het spom van hem kom ik 
tot het volgende. Herdefiniering van chris
telijke identiteit zal in verschillende opzich
ten tot een ander soort cultuur leiden, zo 
men wil zelfs een 'tegencultuur'. Waar een 
school een cultuurgestalte is, zal dit op 
den duur, (op de lange duurl) als men con
creel wordt, moeten leiden tot een ander 
soort school dan de school die vomtdrijft 
op de golven van de trend en van de se
cularisatie van onze Westerse samenle
ving. Het leidt tot een ander mensbeeld, 
een ander maatschappijbeeld, tot andere 
prioriteiten bij het onderwijs aan onze kin
deren. 

Wanneer men vindt dat die secularisatie 
uiteindelijk slecht is vom onze samenle
ving (om redenen waar ik hier nu niet op in 
kan gaan) dan weet men ook dat invloed 
uitoefenen op een cultuur, op een samen
leving, begin! met educatie. En hier ziet 
men ook heel duidelijk welk een essentieel 
belang confessioneel onderwijs kan heb
ben voor een samenleving zoals die onder 
andere het CDA vom ogen staat. 

Echter het gaat hier om een einddoel dat 
voor het confessioneel onderwijs nog heel 
ver verwijderd is. En de weg er naartoe is 
lang. Ons past dus bescheidenheid en 
voorzichtigheid. lk bepleit daarom ener-
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zijds een veel verder gaan dan Van Brug
gen doet, anderzijds ben ik tegenwoordig 
al heel tevreden als men op het gebied van 
identiteit in het confessioneel onderwijs 
thans tenminste die dingen doet welke hij 
aanbeveelt. 

De andere school 
Eerst wil ik nu kort aangeven wat er in lan
delijk verband noodzakelijk is om de weg 
naar 'die andere school' met langzame 
vaste tred te gaan. Daarna kom ik tot een 
concretisering in de scholen van nu. 

Noodzakelijk is, om te beginnen, de 
steun van de wetenschap. Die zou, uit
gaande van een nieuw te definieren mens
en maatschappijbeeld, ontleend aan no
ties van het Evangelie, een nieuw school
concept moeten ontwikkelen voor een 
rooms-katholieke, een protestants-christe
lijke school. Eventueel ook voor een inter
confessionele school, waarin protestanten 
en katholieken samenwerken. Het gaat bij 
dat nieuwe schoolconcept vooral om toe
passing in de pedagogiek en de leerstof. 
Om die reden hebben bijvoorbeeld drie 
grote organisaties voor protestants-chris
telijk onderwijs onlangs de Hendrik Pier
son-Leerstoel voor Christelijk Onderwijs 
opgericht. 

Een volgende, uiterst belangrijke scha
kel in de ontwikkeling zijn de confessione
le leraarsopleidingen. De eerlijkheid ge
biedt te zeggen dat sommige (vele?) van 
hen het nog al moeilijk hebben met hun 
confessionaliteit. Bovendien dreigt een 
aantal van hen het slachtoffer te worden 
van een nog steeds doorgaande schaal
vergroting. Extra aandacht van de CDA
parlementariers wordt hier regelmatig voor 
gevraagd. Naast de lerarenopleidingen 
zijn uiteraard ook de confessionele peda
gogische centra (het CPS en het KPC) van 
belang. Aile lijnen hiervoor uitgezet moe
ten uiteindelijk terecht komen bij de onder
wijsgevenden en de scholen waarop zij 
werken. En dan komt men bij een zeer he
terogeen en pluriform gezelschap terecht. 

Zo is er wat de identiteit betreft bijvoor-
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beeld een heel duidelijk verschil tussen het 
basis- en het voortgezet onderwijs. De ont
zuiling is biJ de tweede categorie veel ver
der voortgeschreden dan bij de eerste. 
Verder is er wat dat betreft ook een verschil 
per regio of streek van hetland. Feit is, dat 
hier toch in het algemeen een zeer zwakke 
plek ligt in het toekomstig beleid van het 
confessioneel onderwijs, namelijk de 
vraag zullen er bij doorgaande ontkerste
ning voldoende christen-docenten gevon
den worden voor het confessioneel onder
wijs van de toekomst? 

En dit doet terecht ook de vraag opwer
pen of 'het verder gaan dan de heer Van 
Bruggen' waarvoor ik pleit, niet een illusie 
is. lk kom er eerlijk voor uit dat het vooral 
mijn innerlijke overtuiging is, mijn geloof in 
de noodzaak en de kracht van confessio
neel onderwijs, die mij doet schrijven zoals 
ik hier schrijf: van ons wordt in elk geval 
gevraagd in dezen tot het uiterste te gaan 
bij het trachten te realiseren van het beleid 
door mij aangegeven. Zo kunnen weer niet 
onderuit om loch het grote woord te ge
bruiken: Het confessioneel onderwijs heeft 
aileen toekomst als het gedragen wordt 
door het geloof van allen die er mee ver
antwoordelijk voor zijn. Met te weinig echt 
gelovige christenen redt dat onderwijs het 
niet, of zal sterk moeten worden ingekrom
pen. Nu ligt hier een verschil met het CDA 
Het 'landelijk getal' speelt voor een politie
ke partij toch een andere rol dan voor het 
onderwijs, samengesteld uit een aantal au
tonome scholen. Gaat het het CDA om 
macht en invloed, bij het confessioneel on
derwijs gaat het vooral om invloed. 

De kerken 
Een heel belangrijke factor heb ik hierbij 
nog niet genoemd. En dat zijn de kerken. 
Die kunnen bij het proces tot herdefiniering 
van de identiteit een belangrijke rol spelen. 
Niet zozeer in bestuurlijke zin, als wei als 
spirituele bondgenoten in het bezinnings
proces. lk hoop daarbij dat die protestan
ten (met name in de Hervormde Kerk) die 
lang de herkerstening van de openbare 
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Onderwijs 

school als eerste prioriteit zagen zo lang
zamerhand zullen inzien dat ze helaas met 
een te hoog ideaal bezig waren. De con
fessionele school heeft ook hen dringend 
nodig. Als bondgenoot, om als chr1stenen 
dienstbaar te kunnen zijn aan onze samen
leving. 

In dit kader is trouwens ook de houding 
van sommige kerken, c.q. kerkleden te
genover christelijke organisaties aan her
ziening toe. Er is een tijd geweest dat het 
voor sommige christenen moeilijk was zich 
'christelijk' te organiseren of te kiezen voor 
een aparte confessionele school. lmmers, 
was het niet beter om in zogenaamde neu
trale organisaties, waar1n zoveel christelij
ke noties r1og te herkennen waren een zou
tend zout te zijn? lk denk dat de doorgaan
de secularisatie steeds meer scheiding te
weeg zal brengen en dit oude ideaal tot 
een illusie zal maken. 

lk vergelijk het wei eens met de situatie 
in zendings- en missiegebieden waar 
christenen die in ons land voor openbaar 
onderwijs zijn daar overtuigd kiezen voor 
confessioneel onderwijs. Christenen zijn 
een minderheid geworden in onze samen
leving. Zij hebben elkaar dringend nodig, 
niet voor machtsvertoon maar om hun 
dienst aan onze samenleving zo goed mo
gelijk te volbrengen. 

Program school 
lk keer nu terug naar die ontzuilde confes
sionele school met onder andere steeds 
meer kinderen van buitenkerkelijke ouders 
en kinderen uit het allochtone deel van 
onze bevolking. Een confessionele school 
met zeer uiteenlopende doelgroepen en 
met een eveneens zeer pluriform samen
gesteld team van onderwijsgevenden. AI 
die scholen zou ik willen aanraden het 
eens te proberen met het model van de zo
genaamde Programschool. Een model ge
adviseerd door de Unie 'School en Evan
gelie' en onlangs ook door Kardinaal Simo
nis bepleit in zijn toespraak op het jubi
leum-congres van de NK.S.R. 

Net als het CDA zou elke confessionele 
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school dan ook een eigen program moeten 
hebben dat een karakterisering zou moe
ten geven van de manier waarop die 
school functioneert op basis van haar le
vensbeschouwelijk uitgangspunt De Unie 
formuleert het aldus: 'In plaats van de im
pliciete eenheid in opvattingen en leefpa
tronen van de zuil-subcultuur komt een ex
pliciete uitwerking van de uitgangspunten 
in het programma van de school.' Zo'n 
program zou moeten aangeven hoe op ba
sis van het godsdienstig uitgangspunt op 
die school wordt gewerkt Het zou onder 
meer gegevens moeten bevatten over de 
godsdienstige vorming, de pedagogische 
en didactische aspecten van het school
concept, het leerplan voor de vakken en 
( eventueel) de beroepsvoorbereiding. 

Ouders die hun leerlingen bij een con
fessionele basisschool of school voor 
voortgezet onderwijs aanmelden zou dit 
program (vastgesteld door het bevoegd 
gezag) voorgelegd moeten worden. Je 
kind toevertrouwen aan een bepaalde 
school zou dan betekenen instemmen met 
het program. Wat nog niet hoeft te beteke
nen dat je ook instemt met het godsdien
stig uitgangspunt. Dit 'instemmen met het 
program' zal ook tot gevolg hebben dat er 
minder problemen hoeven te zijn met de 
medezeggenschap. Er is duidelijkheid 
vooraf: het program wordt vastgesteld 
door het bevoegd gezag. De medezeg
genschap zal met name gericht zijn op ad
visering en uitvoering in dezen. Van de on
derwijsgevenden zou behalve instemming 
met het program ook instemming met de 
godsdienstige uitgangspunten van de 
school moeten worden gevraagd. 

Nogmaals, zo'n program zou per school 
verschillend kunnen zijn met name ook af
hankelijk van de doelgroep. Maar landelijk 
gezien zou er de overeenkomst zijn in le
vensbeschouwelijke uitgangspunten. lk 
zou me kunnen voorstellen, dat ook open
bare scholen zo'n program vervaardigen, 
ook per gemeente verschillend wellicht, 
maar overeenkomend in de principiele uit
gangspunten voor openbaar onderwijs. 
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Door zo duidelijkheid te scheppen in de zal zeggen: dat is te idealistisch, dat ligt M1 
richting van de onderwijsvragers moet het ver wegl Het is mijn vaste overtuiging dat 
voor confessionele scholen met bijvoor- het confessioneel onderwijs wil het ook op 
beeld veel ouders die zich geen christen de wat langere termijn geloofwaardig blij-
noemen toch mogelijk blijven een eerlijke ven voortbestaan, met minder niet toekan. 
situatie in stand te houden. Bovendien blijft Met het bovenstaande hoop ik voldoen-
zo het 'markt-principe' met betrekking tot de te hebben aangegeven hoe het CDA en c de schoolkeus ook in zo groot mogelijke het confessioneel onderwijs in feite met 
vrijheid ook bestaan. hetzelfde bezig zijn. Als bondgenoten van 

oudsher. Moge het gemeenschappelijk uit- E 
Confessionele scholen gaan zo op den gangspunt voor beide een bron van inspi-
duur misschien wei meer van elkaar ver- ratie blijven. r schillen. Ze kenmerken zich niet meer door 
'zuilgedrag en zuil-opvattingen', maar door 
een program met een eigen schoolcon-
cept, een eigen pedagogiek, godsdiensti- ;1 
ge vorming in de lijn van de christelijke tra- G 
ditie en een specifiek leerplan. Menigeen si 
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Minderhedenbele1d 

Mr. J P van Berkel 

Gerechtigheid voor 
etnische 
minderheden 

Godsdienstvrijheid kent haar grenzen. In 
situaties waar zij botst met fundamentele 
normen van onze samenleving zijn be
perkingen gerechtvaardigd. Maar de eis 
van gerechtigheid brengt met zich mee 
dat we godsdienstige ver!angens van 
minderheden niet zomaar mogen frus
treren. 

Wij zijn 'ons de laatste jaren veel meer be
wust geworden van de rechten van min
derheden in onze samenleving. Deze min
derheden hebben recht op een gelijkwaar
dige ontplooiing in onze samenleving ten
einde hun eigen identiteit tot gelding te 
brengen. Het hierop mede inrichten van 
onze rechtsorde is de komende jaren een 
centrale opdracht'. 

... aldus de toelichting op het Program van 
Uitgangspunten van het Christen Demo
cratisch Appel.' Een gerechtvaardigde op
merking. 

Onze samenleving heeft de laatste decen
nia steeds meer een pluralistisch karakter 
gekregen. Oat wil zeggen dater binnen de 
samenleving vele groeperingen bestaan, 
die ieder hun eigen normen hanteren. Zo 
zijn er ook groeperingen waarvan de leden 
zich op grond van hun gemeenschappelijk 
geloof verbonden voelen. Enkele van deze 
religieuze groeperingen staan in dit artikel 
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centraal, namelijk die groeperingen die 
hun aanhang in Nederland vooral hebben 
onder etnische minderheden. Het zal dan 
voornamelijk gaan om moslims en hin
does. Onze samenleving wordt steeds 
meer geconfronteerd met gebruiken van 
deze minderheden die afwijken van het
geen in Nederland gangbaar is. De vraag 
is nu hoe door de samenleving hierop 
wordt gereageerd en hoe dit vanuit chris
ten-democratisch perspectief moet wor
den bezien. 

Gerechtig heid 
De hierboven geciteerde passage uit de 
toelichting op het Program van Uitgangs
punten is een toelichting op het uitgangs
punt 'gerechtigheid'. Vanzelfsprekend; het 
is immers de eis van de gerechtigheid die 
ons gebiedt mensen tot hun recht te Iaten 
komen en hun verantwoordelijkheden te Ia
ten beleven. Het gebiedt dus ook mensen 
de mogelijkheid te geven hun godsdienst 
te beleven. Of, zoals Oostlander het zegt: 
gerechtigheid houdt in dat 'mensen en sa
menlevingsverbanden beschermd moeten 
worden tegen machten die hen verhinde-

Mr. J P van Berkel ( 1966) is beleidsvoorlichter b1j het Ml
nlsterie van Defensie. 
1 Program van U1tgangspunten van het Christen Demo

cratisch Appel. 17, 18. 
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ren om volgens hun waardigheid, roeping 
en taak te Ieven en te functioneren'. 2 

De norm van de gerechtigheid heeft in 
onze samenleving haar weerslag gevon
den in het bestaan van grondrechten. 
Grondrechten zijn immers een belicha
ming van de waarden op grond waarvan 
wij de samenleving willen funderen en op
bouwen. Centraal in dit artikel dient het 
recht van godsdienstvrijheid te staan. 

De godsdienstvrijheid is een van de 
meest wezenlijke rechten van de mens en 
is dan ook niet voor niets vastgelegd in de 
Grondwet en internationale verdragen. 3 De 
godsdienstvrijheid betekent overigens niet 
aileen het recht zich ernaar te gedragen; 
het in de praktijk ernaar te Ieven. In dit ver
band is ook van belang de relatief onbe
kende verklaring van de Verenigde Naties 
'inzake uitbanning van aile vormen van on
verdraagzaamheid en discriminatie op 
grond van godsdienst of levensovertui
ging'4 Die verklaring geeft aan dat onder 
de vrijheid van godsdienst in ieder geval 
moet worden verstaan (onder andere) het 
bidden, het houden van erediensten, het 
vervaardigen en gebruiken van de nood
zakelijke middelen voor riten en godsdien
stige gebruiken en het in acht nemen van 
de voorgeschreven rustdagen en het vie
ren van feesten in overeenstemming met 
de voorschriften van het geloof. Van be
lang is dat we de godsdienst en de gods
dienstige gebruiken van de minderheden 
als zodanig erkennen. 

Toch zal ook de godsdienstvrijheid nooit 
een absoluut recht kunnen zijn; er kunnen 
zich conflicten voordoen met andere rech
ten. De godsdienstvrijheid zal ingepast 
moeten worden binnen een rechtsorde 
waarin belangen van anderen, grondrech
ten van anderen, tot hun gelding moeten 
kunnen komen. Ook dat is een eis van de 
gerechtigheid. De Grondwet en de interna
tionale verdragen staan dan ook beperkin
gen op dit recht toe. 

Ter beantwoording van de vraag welke 
ruimte moet worden gegeven voor de 
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godsdienstbeleving van etnische minder
heden, wil ik een onderscheid maken tus
sen drie soorten conflicten: 
1 Ten eerste de situatie dat normen en ge

bruiken van minderheden niet botsen 
met normen van onze samenleving, 
maar slechts botsen met hetgeen bij ons 
gebruikelijk is. 

2 Ten tweede de situatie waarbij er wei 
sprake is van een botsing van normen, 
maar waarbij hun godsdienstbeleving 
geen inbreuk maakt op zeer fundamen
tele waarden. 

3 Ten derde de situatie waarbij hun nor
men en gebruiken wei botsen met zeer 
fundamentele waarden van onze samen
leving. 

Geen botsing met normen 
1 Van de eerste situatie is bijvoorbeeld 
sprake bij de oproepen tot gebed. Moslims 
wensen de gelovigen op te roepen voor 
het vrijdagmiddaggebed in de moskee. 
Daartoe doen de islamitische gebedsop
roepers, muezzins, een oproep via een ge
luidsinstallatie. Een dergelijke oproep kan 
derhalve vergeleken worden met het lui
den van de klokken op zondagmorgen 
voor de komst naar de kerken. Zowel het 
oproepen tot gebed als het klokkenluiden 
zijn te beschouwen als een belijdenis van 
de godsdienst. De oproepen voor de 
komst naar de moskee zijn voor ons mis
schien vreemd, wellicht irriteren ze ons, 
maar van een botsing met onze normen is 
geen sprake. In deze situatie eist de gods
dienstvrijheid dan ook dat tegemoetgeko
men wordt aan hun wens tot het doen van 

2. A.M. Oostlander. Christen-democratie en confessiona
lisme, uitgave Stichtrng KAVO; Open Universite1t/SBK. 
100 

3. Het betreft h1er art1kel 6 Grondwet, artikel 9 Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens, art1kel 18 Uni
verse!e Verklaring van de Rechten van de Mens. art1kel 
18 Universeel Verdrag van Burgerl!jke en Politieke 
Rechten. 

4 VN-verklaring van 25 november 1981 (resolutie 3655 
(XXXVI) (S&J 74-6. 875) Deze verklaring heeft echter 
geen directe JUridische werk1ng; de burgers kunnen 
z1ch dus niet voor de rechter op deze verklaring beroe
pen. 
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die oproepen; meer dan tot nu toe het ge
val is. Overigens is in 1988 in de Wet 
Openbare Manifestaties bepaald (tegen 
de zin van de regering), dat deze oproe
pen zijn toegestaan." De mogelijkheid tot 
oproepen tot gebed is overigens niet on
beperkt; de gemeenteraad is bevoegd met 

Oproepen voor komst naar 
de moskee klinken 
uitheems, maar botsen niet 
met onze normen 

betrekking tot de duur en het geluidsni
veau regels te stellen. lk ben echter van 
mening dat het recht van godsdienstvrij
heid meebrengt dat met deze bevoegd
heid terughoudend moet worden omge
gaan. 

Een ander voorbeeld van de situatie 
waarin geen sprake is van botsing met 
onze normen betreft de wens van sommi
ge gelovigen dat bij hen geen bloed wordt 
afgenomen. In de praktijk heeft dit conflict 
twee keer geleid tot een rechterlijke uit
spraak." Het betrof een hindoe en een zi
geuner, die bij verdenking van het rijden 
onder invloed van alcohol een bloedproef 
moesten ondergaan en dat weigerden. De 
hindoe stelde dat zijn geloof het afnemen 
van bloed niet toestaat. De zigeuner voeg
de daar nog aan toe dat het bloed in zijn 
religieuze opvatting als centrum van het Ie
ven wordt beschouwd, dat daarom niet uit 
vrije wil mag worden vergoten. Op overtre
ding van dit verbod zouden sancties in het 
hiernamaals staan. Gezien deze motiverin
gen moet het niet willen afstaan van bloed 
in deze gevallen worden beschouwd als 
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een vorm van het belijden van de gods
dienst. Deze norm van de minderheden 
botst niet met een wezenlijke norm van 
onze samenleving. Het botst wei met een 
praktische regel, maar die kan worden ver
vangen door een andere regel, waardoor 
hetzelfde doel kan worden bereikt, zoals 
de urineproef. Om die reden moet aan 
deze godsdienstig ge·lnspireerde wens te
gemoetgekomen worden. 

Bij de behandeling van de Wegenver
keerswet is de vraag aan de orde geweest 
of er een uitzondering gemaakt moest wor
den voor personen die overwegende ge
wetensbezwaren hebben tegen afname 
van bloed. De regering stelde toen dat 'bij 
een onderzoek naar het v66rkomen in Ne
derland van godsdienstige of levensbe
schouwelijke groeperingen, die dergelijke 
gemoedsbezwaren zouden kunnen heb
ben, niet is gebleken'. Nu echter blijkt dat 
er wei degelijk mensen zijn die daartegen 
religieuze bezwaren hebben, zal de wet 
alsnog aangepast moeten worden en zul
len zij op een andere manier gecontroleerd 
moeten worden. 

Tenslotte noem ik de wens van moslims 
en hindoes om niet te hoeven werken op 
hun religieuze feestdagen. Ook dat is een 
voorbeeld van de situatie waarin de belij
denis van hun godsdienst niet botst met 
onze normen, maar slechts met hetgeen bij 
ons gangbaar is. Het vieren van religieuze 
feestdagen is een duidelijke vorm van het 
'belijden' van de godsdienst. Ook deal ge
noemde VN-verklaring 'inzake uitbanning 
van aile vormen van onverdraagzaamheid 
en discriminatie op grond van godsdienst 
of levensovertuiging' noemt het vieren van 
religieuze feestdagen als vorm van 'belij
den'. Het niet vrij geven van werknemers 
op een religieuze feestdag moet derhalve 
worden beschouwd als een beperking van 
het recht van godsdienstvrijheid. De rege
ring leek dit bij de behandeling van de 
Ambtenarenwet in 1988 echter te ontken-

5. Kamerstukken II. 1985-1986. 19427. 
6. Hoge Raad 3 maart 1987, NJ 1988. 7 en HR 12 oktober 

1988, NJ 1989, 679. 
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nen. 1 Gesteld werd dat bij het niet vrij ge
ven in wezen het grondrecht niet zou wor
den beperkt, maar dat het grondrecht 
slechts zou worden 'geraakt'; het feit dat tij
dens het werk geen politiek artikel kan wor
den geschreven is toch ook geen beper
king van de vrijheid van meningsuiting, zo 
was de redenering. Dit is naar mijn mening 
een onjuiste stellingname. lk laat nog even 
in het midden of er een beperking op de 
godsdienstvrijheid kan worden toege
staan, maar er moet niet bij voorbaat wor
den gesteld dat uberhaupt niet van een 
beperking sprake is. De problemen wor
den niet opgelost door ze te ontkennen, 
maar door daadwerkelijk de problemen te
gen elkaar af te wegen. 

Niet aileen moeten 
minderheden zich aan ons 
aanpassen, maar wij ook 
aan hen 

Mede door een uitspraak van de Hoge 
Raad 8 kan nu een snipperdag voor de vie
ring van een religieuze feestdag niet ge
weigerd worden, tenzij de gang van zaken 
in het bedrijf van de werkgever ernstig zal 
worden geschaad, hetgeen van geval tot 
geval moet worden afgewogen. In de prak
tijk wordt moslims en hindoes dan ook re
gelmatig de mogelijkheid gegeven vrij te 
nemen op hun religieuze feestdag. De 
Hoge Raad overwoog echter ook dat het 
niet zo is dat aan religieuze minderheden 
een snipperdag aileen zou mogen worden 
geweigerd op grond van dezelfde omstan
digheden als waarop een werknemer ver
plicht zou kunnen worden op een alge-
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meen erkende ( christelijke) feestdag te 
werken. Moslims en hindoes zullen dus 
eerder op hun godsdienstige feesdagen 
moeten werken dan christenen. 

We moeten ons ervan bewust zijn dat 
ook deze wens van de minderheden niet 
botst met een norm van onze samenleving, 
maar slechts afwijkt van hetgeen tot nu toe 
normaal was. Ook hier moet dus uiteinde
lijk aan de godsdienstvrijheid en dus aan 
de wens van de minderheden volop de 
ruimte worden geboden. Oat in in het ver
leden niet onmiddellijk aan aile minderhe
den op al hun feestdagen vrij kon worden 
gegeven is begrijpelijk; dat zou een ont
wrichting van veel bedrijven en de econo
mie hebben betekend. Het recht van gods
dienstvrijheid is echter een te groot goed 
om met deze constatering af te doen. Het 
brengt met zich mee dat er actief naar 
moet worden gestreefd mogelijkheden te 
creeren om een gelijkschakeling te be
werkstelligen tussen christelijke feestda
gen van moslims en hindoes." Onder an
dere de arbeidstijdverkorting en de toene
mende flexibilisering van de arbeid bieden 
hiertoe grote mogelijkheden. 

Drie jaar geleden bracht de Stichting 
van de Arbeid deze problematiek onder de 
aandacht van de sociale partners en merk
te op dat na verloop van tijd de ontwikke
lingen moesten worden ge·lnventariseerd. 
Op dit moment heeft deze nadere bezin
ning nog niet plaatsgevonden. Het zou er 
wei de tijd voor zijn. De regering zou er in 
het overleg met de sociale partners dan 
ook op moeten aandringen deze proble
matiek opnieuw te bezien. 

Wei botsing met normen 
2 Een voorbeeld van de tweede situatie 
(wei een botsing van normen, maar niet 

7 Kamerstukken II 1987-1988. 19495. nr. 8, 5 
8. Hoge Raad 30 maart 1984. NJ 1985. 350 en AB 1984. 

366 
9. Voor wat betreft het bednJfsleven ziJ opgemerkt dat het 

h1er een hor1zontale verhouding betreft (een verhou
dlng tussen twee burgers). De grondrechten gelden 1n 
deze verhoudingen niet altijd 1n dezelfde mate als 1n de 
relatie van de burger met de overheid. 
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Minderhedenbelerd 

met zeer fundamentele normen) is de pro
blematiek van het ritueel slachten Volgens 
de Hadith, een wetboek dat geldt naast de 
Koran, behoren offerdieren levend, ge
zond en geheel intact te zijn. Zieke maar 
ook bedwelmde dieren ziJn derhalve niet 
geschikt om als offer te dienen. Moslims 
(en joden) bedwelmen het dier dus niet, 
maar brengen het dier een halssnede toe. 
Ook dit betreft een vorm van het belijden 
van de godsdienst. 

In Nederland gold echter de regel dat 
dieren eerst moeten worden bedwelmd al
vorens zij worden geslacht. Oit uit het oog
punt van het welzijn van dieren. Maar deze 
norm wordt niet zo fundamenteel geacht 
(het is geen grondrecht) dat dat een in
breuk op de grondwettelijk gegarandeer
de godsdienstvrijheid zou rechtvaardigen. 
Oaarom wordt al jaren aan joden en mos
lims het ritueel slachten toegestaan. Aan 
het ritueel slachten zijn overigens wei strin
gente voorschriften verbonden. Zo is be
paald dat het ritueel slachten slechts mag 
geschieden in speciaal daarvoor aange
wezen slachthuizen. Tevens zijn er voor
schriften gesteld omtrent de vakbekwaam
heid van het slachtpersoneel en omtrent 
de houding waarin de dieren moeten wor
den gelegd. 

Een ander voorbeeld van de tweede si
tuatie (botsing normen, maar niet met fun
damentele) betreft de wens van vooral hin
does om hun naam te veranderen. Voor 
sommigen komt het belang dat zij aan hun 
naam hechten geheel en al voort uit hun 
geloofsopvatting. Voor deze mensen is het 
dragen van een bepaalde naam derhalve 
iets, wat begrepen moet worden onder het 
'belijden van de godsdienst'. Deze wens 
botst echter met onze norm van continuHeit 
en stabiliteit in het namenrecht. Ook dit is 
echter geen fundamentele norm van onze 
samenleving en rechtvaardigt daarom niet 
een inbreuk op een grondrecht, in casu het 
recht van godsdienstvrijheid. Desalniette
min worden dergelijke verzoeken regelma
tig afgewezen. Naar mijn mening ten on
rechte. Overigens heeft de minister van 
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Justitie voor de wijziging van de geslachts
naam richtlijnen vastgesteld. o Het feit dat 
de godsdienstige overtuiging van een per
soon aanleiding kan geven tot naamswijzi
ging, wordt niet als wijzigingsgrond ge
noemd. Het betreft slechts richtlijnen, dus 
er kan van worden afgeweken. Oesalniet
temin zou het goed ziJn in de richtlijnen op 
te nemen dat de godsdienst een reden kan 
zijn om de naam te wijzigen. 

Derde situatie 
3 De derde situatie betreft conflicten 
waarbij normen en gebruiken van minder
heden botsen met zeer fundamentele 
waarden van onze maatschappiJ. Hierbij 
kan als voorbeeld dienen de situatie dat 
sommige orthodoxe moslims niet willen dat 
hun dochter vanaf een bepaalde leeftijd 
nag naar school gaat en haar dan onttrek
ken aan de leerplicht. Dit is vaak een reli
gieus ge·Jnspireerde wens; de ouders me
nen dat volgens de Koran contact van 
meisjes in de puberteit met jongens uit den 
boze zou zijn. Aldus moet ook hier worden 
gesteld dat het gaat om een vorm van het 
belijden van de godsdienst. 

In Nederland geldt echter de regel dat 
kinderen tot hun zestiende naar school 
moeten. Oit onder andere uit een oogpunt 
van bescherming van de kinderen zelf. Bo
vendien betekent een uitzondering voor 
meisjes in feite een maatschappelijke en 
sociaal-economische achterstelling ten 
opzichte van jongens en is daardoor ook in 
strijd met het gelijkheidsbeginsel. Er is hier 
derhalve sprake van een botsing van zeer 
wezenlijke normen. lk acht het belang dat 
een ieder een redelijk zelfstandig bestaan 
gewaarborgd dient te worden en het be
lang van gelijkheid van man en vrouw van 
dermate fundamentele waarde dat dat een 
inrbeuk op de godsdienstvrijheid recht
vaardigt. In die situatie dienen de normen 
van de etnische minderheden dus te wij
ken. 

10 RrchtlrJnen voor geslachtsnaamwrjziging 1989, 
Staatscourant nr 1/1989 (2 januari 1989) 
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Meer in zijn algemeenheid geldt dat er 
problemen kunnen ontstaan als ouders 
hun kinderen wensen op te voeden op een 
wijze die past binnen hun geloofsovertui
ging en overeenkomstig hun godsdiensti
ge normen, terwijl dit tegen de wil is van de 
kinderen. Juist bij gezinnen uit etnische 
minderheidsgroeperingen kunnen deze 
problemen spelen, omdat de ouders een 
binnen de Nederlandse samenleving afwij
kende geloofsovertuiging hebben en de 
kinderen vaak meer dan de ouders gecon
fronteerd worden met Westerse gebruiken 
en normen. Dit probleem lag ten grondslag 
aan een zaak die leidde tot een uitspraak 
van de Hoge Raad. 11 Een islamitisch meis
je wenste niet Ianger te voldoen aan be
paalde islamitische normen. Oit leidde tot 
een onhoudbare situatie in huis en tot be
dreigingen van haar vader. Hierop wend
de de Raad voor de kinderbescherming 
zich tot de kinderrechter met het verzoek 
het meisje onder toezicht te stellen. Het 
verweer van de vader dat door uithuis
plaatsing hem het recht werd ontnomen 
zijn dochter op te voeden volgens de Ma
rokkaanse godsdienst en dat daardoor 
een inbreuk werd gemaakt op het recht zijn 
godsdienst te belijden, mocht hem niet ba
ten. Mijns inziens is deze beslissing juist. 
De godsdienstvrijheid kent haar grenzen. 
Het recht van godsdienstvrijheid botst hier 
in sterke mate met het welzijn van de doch
ter (haar geestelijke en lichamelijke ge
steldheid was in gevaar) en het botst ook 
met de eigen gewetensvrijheid van de 
dochter. In deze situatie is een beperking 
van de godsdienstvrijheid van de vader 
gerechtvaardigd. De belangen van kinde
ren mogen niet op een ontoelaatbare wijze 
worden geschaad en de overheid heeft de 
taak in te grijpen waar dat wei dreigt te ge
beuren, ook als daaraan godsdienstige 
motieven ten grondslag liggen. 

Conclusie 
Artikel 5 van het Program van Uitgangs
punten stelt dat het CDA voor een parle
mentaire democratie is, maar voegt daar 
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direct aan toe dat respect voor de minder
heid een essentieel kenmerk van die de
mocratie behoort te zijn (waarmee aile 
denkbare getalsmatige minderheden wor
den bedoeld). lnderdaad behoort het zo te 
zijn dat democratie meer is dan 'de helft 
plus een'. De wil van de meerderheid mag 
de minderheid niet verstikken. Terecht 
merkte Rosa Luxemburg al op dat men de 
kwaliteit van de democratie kan meten aan 
de wijze waarop men met minderheden 
omgaat. Deze gedachtengang komt ook 
tot uitdrukking in het bestaan van grond
rechten en dus ook in het bestaan van de 
godsdienstvrijheid. Oat betekent dus dat 
de eis van de gerechtigheid, waarop de 
godsdienstvrijheid is gebaseerd, mee
brengt dat we niet zomaar de godsdiensti
ge verlangens van minderheden mogen 
frustreren, omdat dat in strijd zou zijn met 
een belang van de meerderheid van de 
bevolking. 'Niet zomaar'; vanuit christen
democratisch perspectief kan gesteld wor
den dat er wei zeer zwaarwegende argu
menten moeten zijn om mensen niet tot 
hun 'recht' te Iaten komen, om mensen niet 
hun 'verantwoordelijkheid' te Iaten bele
ven. 

Pas in de situatie waarbij godsdienstige 
normen botsen met zeer fundamentele 
waarden van onze samenleving, komt de 
mogelijkheid naar voren dat minderheden 
zich moeten aanpassen aan de normen en 
waarden van de Nederlandse samenle
ving. Aanpassing is noodzakelijk als zeer 
fundamentele waarden in het geding zijn, 
of zoals de Minderhedennota 1983 het 
noemt: 'wanneer waarden en normen (van 
minderheden) zouden strijden met grond
slagen van de Nederlandse rechtsorde, 
moeten bestaande beperkingen gehand
haafd blijven.' 2 Maar daarnaast zijn er ook 
veel situaties waarbij minderheden wei de 
ruimte moet worden gegeven hun gods
dienst te beleven. Geheel in lijn met de 
CDA-benadering van de verantwoordelijke 

11 Hoge Raad 1 ju/i 1982. NJ 1983, 201 
12 Kamerstukken II 1985-1986, 16102, nr 128, 14. 
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samenleving wordt in de discussienota 
van het CDA 'lntegratie en Participatie' dan 
ook gesteld dat 'tot het dragen van verant
woordelijkheid ook behoort het hebben 
van respect voor andere culturen, het te
gengaan van racisme en het elkaar "de 
ruimte gunnen".' 

Er moet dan ook niet aileen de nadruk 
worden gelegd op die situaties waarbij 
minderheden zich moeten aanpassen, zo
als VVD-fractievoorzitter Bolkestein deed 
in zijn speech voor de Liberale lnternatio
nale Conferentie, 13 maar ook op die situa
ties waar autochtone Nederlanders dat 
moeten. 

Aanpassing van autochtone Nederlan
ders is vereist in de eerste twee door mij 
besproken situaties; indien normen en ge
bruiken niet botsen met onze normen, 
maar voor ons slechts onbekend en daar
om vaak onbemind zijn en in situaties 
waarbij normen van minderheden wei bot
sen met normen van onze samenleving, 
maar niet met fundamentele. Helaas heeft 
die aanpassing in veel gevallen nog niet 
plaatsgevonden. Zo moet er ook in de 
praktijk ruimte komen voor de oproepen tot 
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gebed; een uitdaging voor de CDA-frac
ties in de gemeenteraad om hieraan vorm 
te geven. En zo moet er ook volledige ruim
te zijn om ritueel te slachten, de naam om 
religieuze redenen te wijzigen, om de 
bloedproef te weigeren, om ritueel te be
graven en om de religieuze feestdagen te 
vieren. Een ruimte die in onze samenleving 
vooral in de praktijk nog ontbreekt, maar 
waar religieuze minderheden recht op 
hebben. 

De Commissie-Steenkamp kan derhalve 
de in de inleiding genoemde passage uit 
de toelichting op het Program van Uit
gangspunten, dat het inrichten van onze 
rechtsorde op het geven van gelijkwaardi
ge ontplooiingskansen voor minderheden 
de komende jaren een centrale opdracht 
is, weer opnemen in het nieuwe Program. 

13. Speech van VVD-fractievoorz1tter Bolkeste1n voor de 
L1berale lnternationale Conferentie 1n Zurich op 7 sep
tember 1991. 
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Chrlstelijk-sociaal 

Mr. drs. J.P. Balkenende 

Hoe verder na het 
Christelijk Sociaal 
Congres? 

Onder de deelnemers aan het Christelijk 
Sociaal Congres is lets in beweging ge
komen. Er is een basis gecreeerd voor 
christelijk-socia/e vernieuwing. Maat
schappelljke organisaties zullen de poli
tiek moeten wijzen op de barr/ere voor 
verbreding en verdieping van verant
woordelijkheid. 

'Er werd voorzichtige kritiek uitgeoefend 
op het CDA en het kabinetsbeleid. Verder 
weinig nieuws'. Zo typeerde IKONs Ken
merk het resultaat van het Christelijk So
ciaal Congres dat van 11 tot en met 15 no
vember 1991 in het Slotemaker de Bru"ine 
lnstituut te Doorn werd gehouden en waar
van de slotmanifestatie op 16 november in 
de Jacobikerk in Utrecht plaatsvond. Mis
schien staat IKONs typering wei model 
voor wat de journalistiek als 'nieuws' be
stempelt. Als 'linkse christenen' het con
gres v66raf als 'zelfgenoegzaam geronk' 
bestempelen, is dat nieuws. Zo ook de op
merking van Herman Bode dat hij zich er
gert aan dat stelletje intellectuelen dat daar 
het woord voert en geen arbeiders. Nieuws 
is ook als 'FNV en CNV ruzien om de le
vensbeschouwelijke groeimarkt' Een an
dere krant bericht aan het begin van de 
week dat het congres actuele kwesties ne
geert (en vervolgens negeert deze krant 
het congres). Nieuws is als de 'Rabo-top
man' pleit voor een harde milieu-aanpak 
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van ondernemers. Zo ook het feit dat een 
econoom-theoloog niets ziet in de ideeen 
van minister Hirsch Ballin of wanneer in de 
wandelgangen deze ideeen als een 'kei
hard verhaal' worden bestempeld. Als van
uit de FNV aan het eind van de week gelui
den klinken dat het congres 'meevalt' be
paalt dat de kop van het verslagartikel. 

Het voorgaande is vanzelfsprekend een 
karikatuur van de journalistieke berichtr;~
ving van het Christelijk Sociaal Congre~ 
Veel verslagen gaven een goed beeld van 
de voorstellen en suggesties die tijdens 
het Congres werden gedaan. Om echter 
de werkelijke betekenis van het Congres in 
het vizier te krijgen is het noodzakelijk ver
der te kijken dan de oppervlakkigheid van 
vragen zoals 'leidt het congres tot her
nieuwde verzuiling?' of van het aanscher
pen van tegenstellingen onder congres
deelnemers. Wie het congres intensief 
heeft beleefd, heeft meegedaan aan de 
werkgroepdiscussies en de sfeer van het 
congres heeft geproefd, kan moeilijk om 
de conclusie heen dat het Christelijk So
ciaal Congres als congres niet aileen ge
slaagd is, maar Ievens een significante be
tekenis heeft voor de plaatsbepaling van 
de christelijk-sociale beweging in het Iicht 

Mr. drs. J P. Balkenende (1956) is werkzaam biJ het We
tenschappelijk lnstituut voor het CDA en l1d van de ge
meenteraad van Amstelveen. 
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van de huidige en te verwachten sociale 
kwesties. In deze beschouwing naar aan
leiding van het Christelijk Sociaal Congres 
zal achtereenvolgens worden stilgestaan 
bij een korte typering van het congres, de 
onopgeloste spanningen, de oplossings
richtingen en de opgaven voor christen
democratische politiek. 

Een waardevol congres 
Het congres werd geopend met een toe
spraak van de voorzitter van de Stichting 
1991 prof. D.Th. Kuiper, waarin het doel 
van het Congres werd uiteengezet en 
waarbij afstand werd genomen van de 
'reuk van herzuiling' en de 'geur van 
machtsvorming'. Congresvoorzitter me
vrouw Gardeniers-Berendsen, die zich op 
voortreffelijke wijze van haar taak zou kwij
ten, benadrukte het belang van bezinning 
en analyse, geen presentatie van panklare 
oplossingen, wei het vinden van oplos
singsrichtingen. Prof. Van Zuthem zette de 
toon met zijn openingsreferaat 'Dynamise
ring van verantwoordelijkheid', waarin een 
krachtig pleidooi wordt gevoerd voor ver
sterking van persoonlijke verantwoordelijk
heid. Het laatste vereist een verandering 
van mentaliteit en structuren. 

De tweede dag van het congres was ge
wijd aan de christen en de sociale kwestie 
('De erflating van 1891 '). Prof. Goudzwaard 
stond stil bij de oorzaken van de sociale 
kwestie die mede teruggevoerd kunnen 
worden op de gespletenheid van onze cul
tuur, waarin God en mammon worden ge
diend. Hij voerde een krachtig pleidooi voor 
een aandachtsverlegging van nazorg (op
ruimen milieuschade, sociale zekerheid 
voor uitgeschakelden) naar voorzorg. Co
referent Mesman (secretariaat levensbe
schouwing van het FNV) vond Goud
zwaards kritiek op het vermaledijde vooruit
gangsgeloof te somber, gegeven het te
rugdringen van veel leed, gebrek en 
schade. 'Ais het vals geloof is, dan toch wei 
een dat vermomd is in vele zegeningen'. Hij 
waarschuwde tegen (zelf)overschatting 
van het maatschappelijk middenveld. 
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De derde dag van het congres ging over 
verantwoordelijkheid als basis voor evan
gelisch gelnspireerde mens- en maat
schappijbeschouwing ('Verantwoordelijk
heid in moderne verhoudingen') Voorzitter 
van de hoofddirectie van de Rabobank 
Wijffels, die eerder als voorzitter van het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA 
een pregnante rol speelde in de discussie 
over de herijking van de verzorgingsstaat, 
voerde op basis van de christelijke mens
visie een krachtig pleidooi voor een over
gang van de verzorgingsstaat naar een so
ciale markteconomie, waarin de vergroting 
van de arbeidsparticipatie, aanpak van de 
milieuproblematiek en een betere interna
tionale marktwerking - met name ten be
hoeve van ontwikkelingslanden - centraal 
staan. Hoewel de complementariteit van 
de overheidsregelgeving en zelfregulering 
door sociale partners sterk werden bena
drukt, was het opvallend dat mevrouw Van 
den Burg (FNV-bestuurder) het in sociaal
democratische kring gehuldigde uitgangs
punt van de functionele decentralisatie he
kelde 'Mijn bezwaar tegen het principe 
van de functionele decentralisatie is dat 
het in beginsel de maatschappelijke orga
nisaties reduceert tot verlengstuk van de 
overheid, tot een soort onderaannemer 
voor het uitvoeren van centraal vastgestel
de opdrachten' P van Dijk (Technische 
Universiteit Twente) stond stil bij 'persoon
lijke verantwoordelijkheid een pleidooi 
voor ontvankelijkheid'. 

De vierde dag behandelde het thema 
'De sociale agenda nu'. Minister Hirsch 
Ballin besprak de risico's van een vrome 
leer. Tot die risico's behoort afwenteling 
van verantwoordelijkheid, ook in de rich
ling van de overheid. Er gaapt een kloof 
tussen de vrome leer en de verzorgde sa
menleving. Een uitweg kan worden gebo
den door een nieuwe visie op de grond
rechten, het benadrukken van het belang 
van geconditioneerde zelfregulering en de 
toespitsing van de overheidsrol op 'kernta
ken'. Europarlementarier en oud-minister 
Tindemans stond uitvoerig stil bij de Euro-
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pese en internationale dimensie van het 
verantwoordelijkheidsvraagstuk. Christen
democraten zullen ook op Europese 
schaal met anderen moeten samenwer
ken. Bij de oplossing van internationale 
vraagstukken dient aan de Verenigde Na
ties een gewichtiger rol toe te komen. Me
vrouw Eisses-Timmerman, voorzitter van 
het Convent van Christen-Vrouwen, wees 
op de zeer onevenwichtige verdeling van 
macht, rechten en plichten en ingesleten 
rolpatronen. Zij bepleitte op basis van de 
notie van fundamentele gelijkwaardigheid 
herverdeling van betaalde en onbetaalde 
arbeid tussen mannen en vrouwen. H.J. 
Tieleman (Rijksuniversiteit Utrecht) wees 
op de 'leegte' van begrippen als verant
woordelijkheid en gerechtigheid, wanneer 
deze niet verder worden ingevuld. Die in
vulling krijgt naar zijn mening in christelijk
sociale kring overigens zeer uiteenlopen
de uitwerkingen. 

De vijfde dag beoogde 'Wegen naar de 
toekomst' aan te geven. Mevrouw Van de 
Muysenbergh-Geurts (voorzitter van de 
Katholieke Raad voor Kerk en Samenle
ving) beschouwde de secularisatie als een 
kans, waarbij vastgeroeste patronen door
broken kunnen worden. De stem en de po
sitie van christenen zijn die van een min
derheid geworden. Maar dat wil niet zeg
gen dat de uitgangspunten en idealen van 
het christelijk-sociaal denken slechts aan 
die minderheid zijn voorbehouden. Samen 
met die anderen dient gewerkt te worden 
aan de concretisering van normen en 
waarden die gemeenschappelijk worden 
onderschreven. A. Kouwenhoven, lid van 
het presidium van de Stichting 1991 en 
oud-docent economische ethiek aan de 
Vrije Universiteit, behandelde het 'christe
lijk-sociaal denken en sociaal-economi
sche ordening'. Na het echec van de pla
neconomie in Midden en Oost Europa 
staat de betekenis van de markteconomie 
in de ordening van het sociaal-econo
misch Ieven centraal. Maar markt-confor
miteit is niet altijd moraal-conform. Daarom 
heeft de christelijk-sociale beweging een 
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belangrijke taak bij onderwerpen zoals 
recht op arbeid, zorg voor slachtoffers, 
aanpak van wereldwijde armoede en het 
milieu. In die taak weerspiegelt zich de 
centraal te stellen norm van de menselijke 
waardigheid. Mevrouw Verburg (CNV-be
stuurder) ging in op het onderscheid tus
sen organisaties met een bredere verant
woordelijkheid en one-issue-bewegingen. 
Voor beide zullen 'voorzorg' en 'houdbaar
heid' maatstaf moeten zijn. Tijdens de ple
naire afronding van de discussie op deze 
dag werd door de aanwezige jongeren, bij 
monde Ruth Peetoom, gevraagd om con
gresresultaten die personen en organisa
ties inspireren om problemen aan te pak
ken. 'Resultaten ook die jongeren bagage 
en een doel meegeven om aan de slag te 
gaan. Verantwoordelijkheid is niet vrijblij
vend; die moet je waarmaken'. 

Naast de inleidingen werd in elf werkgroe
pen diepgaand gediscussieerd. Voorts 
werden hoorzittingen gehouden over de 
multiculturele samenleving en de proble
matiek van de Derde Wereld. De resultaten 
werden door congresvoorzitter mevrouw 
Gardeniers gepresenteerd tijdens de slot
manifestatie. Aandacht werd gevraagd 
voor werkelijke emancipatie van en deel
name aan de mondiale economische orde 
door de Derde Wereld, meerzijdige aan
pak van de milieuproblematiek onder
steund door een richtinggevende morali
teit, betere verdeling van betaalde en on
betaalde arbeid en grotere aandacht voor 
betrokkenheid en medezeggenschap. Te
vens werd nadruk gelegd op bescherming 
van sociale rechtszekerheid en grotere 
verantwoordelijkheid op het gebied van de 
sociale zekerheid voor sociale partners en 
burgers en het belang van overdracht van 
cultuur en waarden. 

Aan deze analyses en intenties van toe
komstig beleid en handelen werd een vier
tal aanwijzingen verbonden die om verde
re bezinning en uitwerking vragen. In de 
eerste plaats de accentuering van waar
den, waaronder menselijke waardigheid, 
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in het perspectief van de Europese een
wording; een eenwording die eenzijdig 
kan tenderen naar de vorming van een 
economisch machtsblok. In de tweede 
plaats de benadrukking van de noodzaak 
van maatschappelijke participatie, in het 
bijzonder van arbeid. In de derde plaats 
een goede organisatie van de voorzorg. 
Het consumentisme zal aan banden moe
ten worden gelegd in het belang van een 
leefbare samenleving. In de vierde plaats 
het besef dat verantwoordelijkheid van 
personen moet worden ondersteund door 
organisaties. Zelfregulerende structuren 
binnen door de overheid te stellen condi
ties, verdienen de voile aandacht Deze 
aanwijzingen vormen het concrete resul
taat van waar het tijdens het Christelijk So
ciaal Congres ten diepste om ging: 'geroe
pen tot verantwoordelijkheid'. 

Deze oproep kwam eveneens aan de 
orde in de toespraak van minister-presi
dent Lubbers tijdens de slotmanifestatie. 
Daarin stond hij tevens stil bij de wapen
problematiek, het migratie- en vluchtelin
genvraagstuk, de bio- en gentechnologie 
en de dialoog tussen de verschillende Ie
vens- en wereldbeschouwingen. 

Tot zover een korte inhoudelijke schets 
van het congres. Er was echter meer. Een 
tweede belangrijke karakteristiek van het 
congres vormde de samenhang tussen de 
inhoudelijke besprekingen en de cultuur. 
Cultuur die niet aileen bestond uit ochtend
en avondoverdenkingen, maar ook uit cul
turele voorstellingen, gesprekken met kun
stenaars over hun motivaties, kunstlezin
gen, een tentoonstelling en de vervaardi
ging van zestien speciaal voor het congres 
bestemde grafieken. Deze grafieken zijn 
opgenomen in de catalogus 'Verantwoor
delijkheid in beeld'. Wil Derkse en Leen Ia 
Riviere moeten in het bijzonder worden ge
noemd vanwege hun inzet voor de culture
le dimensie van het Congres. De factor cul
tuur heeft een bijzondere dimensie gege
ven aan het congresthema en droeg bij 
aan de sfeer van herkenning en respect 

Een derde karakteristiek- naast de (be-
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leids)inhoudelijke en culturele aspecten -
betreft de open en integere manier waarop 
met de christelijke inspiratie werd omge
gaan. Geen triomfalisme, geen christelijke 
betweterigheid of hoogmoed, geen 'Gieich
haberigkeit'. Wei christelijke inspiratie en 
een overtuigend besef dat de oplossing 
van de vragen van nu mede vorm moet krij
gen vanuit christelijk georienteerde nor
men en waarden. Na jaren waarin veelal 
secularisatie en kerkverlating als onaf
wendbaar werden bestempeld, de identi
teit van organisaties door buitenstaanders 
op zijn minst in twijfel werd getrokken en 
het naderende einde van christelijk ge·rn
spireerde politiek werd voorspeld, was de 
stijl van omgang met elkaar - inclusief uit
eenlopende opvattingen en meningsver
schillen - opmerkelijk. Het is vanzelfspre
kend te vroeg om de resultaten van het 
congres te wegen, maar onder de con
gresdeelnemers is- in de woorden van de 
congresvoorzitter- iets in beweging geko
men, iets waardoor een basis is gecreeerd 
voor christelijk-sociale vernieuwing. Mis
schien zijn de bereikte stijl van omgang 
met elkaar en het gemeenschappelijk be
sef en gevoel door dezelfde geest te zijn 
ge·rnspireerd wei de belangrijkste resulta
ten van de conferentie. Het is een opgave 
voor de organisaties die het congres orga
niseerden en eraan deelnamen die resulta
ten in eigen kring doorwerking te doen vin
den. 

Onopgeloste spanningen 
Het enthousiasme over het congres mag 
de aandacht niet afleiden van het feit dat 
een week gemeenschappelijke reflectie 
ook meerdere 'open einden' kent Nu ging 
het er niet om een sociaal actieplan of pan
klare oplossingen aan te dragen. Niettemin 
zal de komende tijd meer aandacht aan 
deze open einden moeten worden ge
schonken wil de christelijk-sociale vernieu
wing werkelijk gestalte krijgen. In die zin 
kent het Christelijk Sociaal Congres drie 
wezenlijke onopgeloste spanningen. 

In de eerste plaats gaat het om de herij-
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king van de verzorgingsstaat in het Iicht 
van het thema 'bedreigde verantwoorde
lijkheid'. Soms lijkt er een zekere kloof te 
bestaan tussen enerzijds de wens maat
schappelijk verantwoordelijk te willen zijn 
en anderzijds het terugdeinzen voor de 
consequenties van het echt verantwoorde
lijk zijn. Deze spanning kwam bijvoorbeeld 
naar voren in de discussies naar aanlei
ding van de inleidingen van Hirsch Ballin 
en Wijffels. Het benadrukken van de kern
taken van overheid, het bouwen aan een 
sociale markteconomie, meer zelfregule
ring door maatschappelijke organisaties 
en beklemtoning van de eigen verantwoor
delijkheid van de burger vormen voor som
migen een bedreigend perspectief. Het 
vertrouwen in de overheid komt dan snel 
om de hoek. Echt verantwoordelijkheid 
dragen impliceert ook het verantwoordelijk 
willen zijn voor zaken die wellicht pijn en 
moeite kosten. 

Verantwoordel ijkheid 
dragen houdt ook in 
dingen die pijn en moeite 
kosten 

In de tweede plaats komt het verband 
tussen het benoemen en analyseren van 
de huidige sociale vraagstukken en het te
kortschieten van verantwoordelijkheid als 
oorzaak van die vraagstukken niet altijd 
even scherp naar voren. Zo was het opval
lend dat in een enquete onder de congres
deelnemers thema's zoals armoede, Der
de Wereld, milieuvervuiling, werkloosheid, 
vluchtelingen, positie etnische minderhe
den, zinloosheid van het bestaan, armoe-
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de in eigen land en de situatie in Midden 
en Oost Europa als belangriJkste sociale 
problemen werden aangemerkt, terwijl fac
toren die mede debet zijn aan deze pro
blemen (gebrek aan medezeggenschap 
van werknemers, het financieringstekort 
van de overheid, gebrek aan plichtsbesef, 
tanend gezag van de overheid, kerkverla
ti n g/secu I ari sa tie, of on be stu u rbaarhe i d 
van ons land) in mindere- soms zelfs aan
zienlijk mindere - mate als belangrijk so
ciaal probleem werden onderkend. Vanuit 
christelijk-sociaal perspectief zou juist de 
tekortschietende verantwoordelijkheid als 
een van de belangrijkste sociale proble
men moeten worden aangeduid. 

In de derde plaats is er een zekere 
spanning tussen wensen en verlangens op 
Nederlandse schaal - niet in laatste plaats 
in de richting van de overheid - en de 
weerbarst1ge internationalisering van het 
maatschappelijk Ieven. Wat het laatste be
treft spring! vooral de Europese eenwor
ding en het slinken van de nationale be
leidsbevoegdheid, het nationale hande
lingsvermogen in het oog. Deze notie klonk 
in het slotreferaat van de congresvoorzitter 
overigens sterker door dan in sommige 
werkgroepen. De hier geconstateerde 
spanningen zullen in het perspectief van 
christelijk-sociale vernieuwing moeten 
worden opgelost. Het ·Is de vraag of het 
congres daarvoor oplossingsrichtingen 
heeft aangedragen. 

Oplossingsrichtingen 
Niet iedereen zal de congresresultaten op 
eenzelfde manier interpreteren en onge
twijfeld zijn aile verschillen van mening 
door het congres nog niet de wereld uit. 
Toch biedt het Christelijk Sociaal Congres 
lijnen die van grate betekenis kunnen zijn 
voor het betreden van nieuwe paden op 
zoek naar antwoorden voor de huidige so
ciale kwesties. Men zou kunnen spreken 
van vijf onderling verbonden perspectie
ven: 
1 Van afwenteling van verantwoordelijkheid 

naar persoonlijke verantwoordelijkheid. 
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2 Van nazorg naar voorzorg. 
3 Van gouvernementele naar institutionele, 

van functionele naar substantiele verant
woordelijkheid. 

4 Van een verzorgingssamenleving naar 
een participatiesamenleving. 

5 Van een geestelijke doe-het-zelf-maat
schappij naar moreel beraad en opwaar
dering van normen en waarden. 

1 Het aanspreken van de mens op zijn of 
haar verantwoordelijkheid is een wezenlijk 
bestanddeel van de christelijke mensvisie. 
Oil vraagt, zoals Van Zuthem aangaf, een 
verandering van mentaliteit en structuren. 
Het betekent een minder consumentisti
sche levensinstelling, meer spaarzin, ver
antwoorde bezitsvorming. Het veronder
stelt verantwoordelijkheid voor de eigen 
woon- en leefomgeving en een solidaire 
houding in de richting van kwetsbaren in 
de mondiale samenleving. Persoonlijke 
verantwoordelijkheid houdt ook de erken
ning in van een verantwoorde balans tus
sen rechten en plichten en tussen lasten 
en lusten. 

2 In de huidige samenleving is het ac
cent te veel komen te liggen bij blussen als 
de brand uitgebroken is. Milieuvervuiling of 
sociale schade treedt op en daarna wordt 
'beleid' gevoerd. Men moet Goudzwaard 
gelijk geven als hij het belang van voorzorg 
beklemtoont. Voorzorg die bestaat uit mi
lieuvriendelijker produktieprocessen, ken
nisoverdracht naar ontwikkelingslanden en 
Midden en Oost Europa alsmede het verle
nen van kansen op Westerse markten, 
voorkomen dat mensen onnodig uit het ar
beidsproces worden gerangeerd en ver
sterking van de preventie- en relntegratie
functie van het stelsel van sociale zeker
heid. Voorzorg betekent ook het oog heb
ben voor het scheppen van voorwaarden 
voor een betere verdeling van betaalde en 
onbetaalde arbeid tussen mannen en vrou
wen en voor de noodzaak van een houd
baar financieel-economisch draagvlak van 
noodzakelijke voorzieningen. 

3 Aansluitend aan de voorzorg-benade-
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ring is aandacht nodig voor de inkleuring 
en uitwerking van verantwoordelijkheid. In 
de verzorgingsstaat is op vele terreinen de 
verantwoordelijkheid eenzijdig toegedicht 
aan de overheid (gouvernementele verant
woordelijkheid). Het is zowel principieel 
- 'christelijk-sociale vernieuwing' - als fei
telijk (relativering sturend vermogen van 
de overheid, problematiek van financie
ringstekort en staatsschuld, implicaties 
eenwording van de EG) noodzakelijk meer 
gewicht toe te kennen aan de verantwoor
delijkheid van maatschappelijke organisa
ties (institutionele verantwoordelijkheid). 
Daarbij zal het 'inclusieve denken', waarbij 
verder word! gekeken dan het beperkte ei
gen belang, een belangrijke plaats moeten 
innemen. De verantwoordelijkheid van 
mensen en hun organisaties dient te wor
den verdiept. De beperktere 'functionele 
verantwoordelijkheid' zal waar mogelijk 
moeten worden verbreed naar 'substantie
le verantwoordelijkheid', waarbij zin en 
doel van eigen handelen mede in het per
spectief worden geplaatst van menswaar
digheid en zorg voor de schepping. Voor 
maatschappelijke organisaties is er de 
noodzaak meer aandacht te besteden aan 
de trits zelf-doen, zelf-reguleren, zelf-finan
cieren. 

4 In de afgelopen decennia is gewerkt 
aan een stelsel waarin zorg en daarop ge
richte overheidsfacilitering op een voetstuk 
werden geplaatst. Oat leidt soms tot over
belasting van degenen die (nog) betaald 
werk verrichten en onvoldoende kansen 
voor mensen die aan de kant staan. Een 
activerende benadering - waardoor men
sen ook niet te snel tot 'slachtoffers' wor
den verklaard- is geboden, mede om blij
vend de positie van kwetsbaren te be
schermen. Dit activerende perspectief is 
nodig gezien de steeds belangrijker wor
dende internationale omgeving. Bij een 
participatiesamenleving hoort ook een zo
danig overheidsoptreden dat de verkoker
de bureaucratie niet elk maatschappelijk 
initiatief in de kiem smoort. Op bepaalde 
onderdelen moet de overheid een slap te-
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rug doen (bijvoorbeeld bij de werknemers
verzekeringen), op andere juist een stap 
vooruit zetten (bijvoorbeeld - internationa
le - normstelling ten behoeve van het mi
lieu). Een kerntakenstrategie is onmisbaar. 

5 Vorenstaande perspectieven moeten 
worden gevoed door een krachtig normen
en waardenbesef. Een ik-doe-wat-ik-wil
en een alles-moet-kunnen-maatschappij 
hollen het hart van de samenleving uit. 
Mensen moeten elkaar kunnen aanspre
ken op wezenlijke normen en waarden. 

Een ik-doe-wat-ik-wil
maatschappij holt het hart 
van de samenleving uit 

Aan bovenstaande aspecten kunnen zeer 
praktische consequenties worden verbon
den. Christelijk-sociale vernieuwing kan 
dan bestaan uit: 
- Verdiscontering van milieukosten in de 

prijs van produkten zonder deze prijs
verhoging zonder meer af te wentelen 
naar de loononderhandelingen. 

- Het regelen en uitvoeren van de werkne
mersverzekeringen door sociale part
ners inclusief een aanzienlijk betere kop
peling tussen de werkzaamheden van 
de arbeidsvoorziening en de bedrijfsver
eniging. 

- Verdieping van medezeggenschap en 
betrokkenheid, ook bij internationale on
dernemingen. 

- Kennisoverdracht naar Midden en Oost 
Europa en naar ontwikkelingslanden, on
dersteuning van private organisatievor
ming in deze Ianden. 
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- Matiging van consumentistische orienta
ties in CAO-onderhandelingen en grote
re aanwending van de loonruimte voor 
maatschappelijke doelen zoals vergro
ting van de werkgelegenheid, verbete
ring van scholing (ook voor allochtonen) 
en sociale zekerheid, investeren in mi
lieu. Ook een rendementsgevoeliger 
component in de loonopbouw zou be
spreekbaar moeten zijn. 

Dit rijtje kan gemakkelijk worden aange
vuld. De stappen die gezet moeten worden 
zijn op zichzelf niet gecompliceerd, het 
gaat veeleer om de bereidheid die stap
pen te zetten. Juist daar kan de kracht van 
de christelijk-sociale beweging ten voile tot 
uitdrukking komen. Soms zal men ter wille 
van bestrijding van armoede en milieuver
vuiling 'in eigen vlees moeten snijden'; 
maar dat behoort dan ook het complement 
te zijn op het aanmerken van diverse maat
schappelijke vraagstukken als 'zeer be
langrijke sociale problemen'. 

Het voorgaande heeft voor christelijk-so
ciale organisaties vier implicaties. 
- In de eerste plaats is er de gezamenlijke 

opgave om het moreel beraad, als uit
vloeisel van het Christelijk Sociaal Con
gres, voort te zetten en te verdiepen. 

- In de tweede plaats zullen binnen de or
ganisaties de resultaten van het congres 
moeten worden geevalueerd en gespie
geld aan de eigen identiteit. Bovendien 
zal het contact met buitenlandse zuster
en koepelorganisaties moeten worden 
versterkt. 

- In de derde plaats zullen op de onder
scheiden sectoren de mogelijkheden 
van zelfregulering en versterking van 
substantiele verantwoordelijkheid moe
ten worden verkend en waar mogelijk 
omgezet in concrete afspraken. 

- In de vierde plaats zullen organisaties de 
politiek en de overheid moeten wijzen op 
de bestaande barrieres voor verbreding 
en verdieping van de verantwoordelijk
heid. Tevens dient het 'kerntaken-thema' 
bespreekbaar te worden gemaakt. 
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Het laatste aspect stelt ook het COA voor 
de vraag hoe met de resultaten van het 
congres dient te worden omgesprongen 
en welke beleidsconsequenties daaraan 
moeten worden verbonden. Deze vraag 
krijgt extra gewicht nu de Commissie
Steenkamp werkt aan de totstandkoming 
van een geactualiseerd Program van Uit
gangspunten. 

Opgaven voor christen-democratische 
politiek 
Het Christelijk Sociaal Congres had geen 
politiek karakter, het was vooral een bezin
ning door christelijk-sociale organisaties. 
Formeel had het CDA als partij geen deel 
aan het congres, hetgeen opvallend mag 
worden genoemd tegen de achtergrond 
van het feit dat het eerste Christelijk So
ciaal Congres in 1891 door een van de 
voorlopers van het COA, namelijk de ARP, 
was georganiseerd. Voorzover kritische 
kanttekeningen in de richting van het CDA 
werden gemaakt, hadden deze vooral be
trekking op het kabinetsbesluit inzake 
WAO en Ziektewet. Uiteindelijk kanaliseer
de het denken over de sociale zekerheid 
zich ten principale niet zozeer in kritiek op 
het kabinetsbesluit, als wei in de intentie 
om sociale partners en burgers zelf meer 
verantwoordelijk te doen zijn voor de werk
nemersverzekeringen. Oat neemt niet weg 
dat het COA zich met kracht dient te rich
ten op de toekomst van het stelsel van so
ciale zekerheid. De opvattingen zoals ver
woord tijdens het congres kunnen daarbij 
een belangrijke rol spelen. 

Naast de aandacht van de politiek voor 
het sociaal beleid, is er een ander vraag
stuk dat evenzeer tot nadenken stemt, na
melijk de manier waarop politiek Neder
land omspringt met religie en levensbe
schouwing enerzijds en met het maat
schappelijk middenveld anderzijds. In het 
Iicht van de uitkomsten van het Christelijk 
Sociaal Congres is deze thematiek niet 
minder belangrijk dan het sociale vraag
stuk. Tijdens het congres viel op een enkel 
moment kritiek te beluisteren op de gerin-
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ge of niet aanwezige aandacht binnen de 
PvdA voor geloofszaken; de erfenis van 
Banning lijkt te marginaliseren. Voorts is 
VVD-fractievoorzitter Bolkestein alweer ge
ruime tijd bezig met zijn kruistocht tegen 
het middenveld, terwijl het den ken van 066 
is gestoeld op een overheid-individu-sche
ma. Het appel van het Christelijk Sociaal 
Congres dient zich derhalve op aile politie
ke partijen te richten, een appel dat ruimte 
vraagt voor de christelijk-sociale traditie en 
voor een ge"inspireerd middenveld. 

Naast de meer concrete punten van be
leid, voortvloeiend uit de congresresulta
ten, zal de CDA-visie op beleid en bestuur 
vooral de vijf volgende noties moeten uit
stralen: 
- in beleidsmatige zin ruimte scheppen 

voor verantwoorde/ijkheid 
Het streven dient gericht te zijn op een 
nieuwe balans tussen beslissen, betalen 
en genieten. Zelf-doen, zelf-reguleren en 
zelf-financieren wordt een leidraad. De 
budgetdemocratie kan ten dele worden 
vervangen door markt- en verenigings
democratie. Of, zoals mevrouw Garde
niers het uitdrukte 'Aileen wanneer de 
"koninklijke weg" van de persoonlijke 
verantwoordelijkheid en de verantwoor
delijkheid van gezinnen en maatschap
pelijke verbanden niet werkt, zal de over
heid regels moeten stellen.' Vanuit het 
gerechtigheidsmotief blijft de overheid 
schild voor wat zwak en kwetsbaar is in 
de samenleving. 

- krachtige implementatie van de kernta
kenstrategie 
In het verlengde van het rapport Publie
ke Gerechtigheid bevat de CDA-nota 
Herstelde verantwoordelijkheid een be
gaanbare weg voor de toespitsing van 
de overheid op haar wezenlijke taken. 
Tot de kerntaken behoren - naast be
leidsdoelen als zorg van het milieu, in
frastructuur, openbare orde en solidari
teit - het toerusten van de samenleving 
in het toegroeien naar een participatie
samenleving, een sociaal-ecologisch 
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georienteerde markteconomie en een 
verantwoorde instelling van personen en 
organisaties als maatschappelijke 
deugd. Vooral op deze terreinen zal de 
overheid ambitieus moeten zijn. Dit ver
onderstelt een heldere visie op de ver
deling van taken en bevoegdheden Ius
sen overheid, maatschappelijke geledin
gen en burgers. 

- accentuering van levensbeschouwelijke 
identiteit en de plaats van normen en 
waarden in de samenleving 
Het Christelijk Sociaal Congres markeert 
het belang van Ievens- en wereldbe
schouwing voor de oplossing van huidi
ge sociale kwesties. In het beleid dient 
dit belang te worden erkend en niet te 
worden gefrustreerd door vermeende 
doelmatigheids- c.q. neutraliseringsten
densen. Tegelijkertijd mag worden ge
appelleerd aan de eigen identiteit van le
vensbeschouwelijke instellingen. De re
cente publikatie 'Levensbeschouwelijke 
identiteit en politiek' (verkrijgbaar bij het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA) is daarbij van nut. 

-- sanering van de overheidsbureaucratie 
Veel maatschappelijke activiteiten zijn 
verweven met het net van overheidsre
gelingen en -subsidies. Als uitvloeisel 
van de vorige punten dient ook het over
heidsapparaat op orde te worden ge
steld: minder verkokering, snellere pro
cedures, beperking van bestuurlijke las
ten. 

- versterking van politieke herkenbaarheid 
en betrouwbaarheid 
De genoemde uitdagingen winnen aan 
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betekenis en zeggingskracht als het be
leid overtuiging en inspiratie uitstraalt. 
De herorientatie op de sociale zekerheid 
had aan overtuiging gewonnen als de 
reeds sinds 1986 bepleite overdracht 
van werknemersverzekeringen aan so
ciale partners consequent - lasten in
cluisl- was toegepast. Ook vall de plot
selinge politieke aandacht voor kernta
ken op, terwijl deze in het jongste re
geerakkoord nog ontbrak. Men wint 
burgers niet voor beleid als beleids
maatregelen door financieel-economi
sche overwegingen lijken te worden ge
domineerd. Voor het voeren van conse
quent beleid richting verantwoordelijke 
samenleving is tijd nodig. De opbouw 
van de verzorgingsstaat kostte enkele 
decennia, met een werkelijk verantwoor
delijke samenleving zal dat niet anders 
zijn. Dit laatste perspectief noopt tot prin
cipiele duurzaamheid. 

Het Christelijk Sociaal Congres heeft niet 
slechts een hernieuwd fundament onder 
de christelijk-sociale beweging gelegd, 
het appelleert evenzeer aan herkenbaar 
christelijk gelnspireerde politiek in dialoog 
met andere stromingen. Die boodschap 
op zichzelf is groot nieuws. 'Verder nieuws' 
is dan overbodig. 
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Interview met prof. dr. 0 Kuschpeta 

De Oekra'fne: het 
begin van de 
bevrijding 

Tevreden, maar afwachtend is de hou
ding van de Oekraiense bevolking op de 
stappen naar onafhanke/1jkheid van de 
voormalige Sowjet-republiek. De coup 
van augustus 1991 mislukte en opende 
de weg naar bevrijding. Aan het woord is 
prof. dr. 0 Kuschpeta, lid van de studie
commissie 'Nationaliteitenvraagstuk' van 
het Wetenschappel1jk lnstituut voor het 
CDA Hij was in augustus en september 
in de Oekraine. De redactie van Christen 
Democratische Verkenningen vroeg 
hem naar z1jn indrukken en verwachtin
gen 

Bij de ontwikkelingen in de Oekra1ne is 
prof. Kuschpeta persoonlijk betrokken: 'In 
1947 kwam ik naar Nederland, nadat ik de 
Oekra·lne in 1944 al had verlaten. lk was 
toen 20 jaar, gevormd door en betrokken 
bij het onafhankelijkheidsstreven van mijn 
geboorteland In de vorm van het volgen 
van de ontwikkelingen en waar mogelijk 
bijdragen leveren aan de juiste voorlich
ting heb ik dit engagement voortgezet. lk 
ben katholiek van de Oosterse rite. De re
denen waarom ik mijn land moest verlaten 
waren mijn geloof en mijn betrokkenheid 
bij het streven naar onafhankelijkheid. Van
daar dat ik al direct na mijn aankomst in 
Nederland contact zocht met katholieken 
en christenen. Daarom ging ik ook aan de 
katholieke hogeschool in Tilburg studeren. 
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En mijn eerste politieke contact was met 
dr. Ad Knaapen die toen voorzitter was van 
de jongeren van de KVP. Die had in het 
verzet een grote rol gespeeld en is door de 
Belgische regering onderscheiden. lk heb 
ontzettend veel aan hem gehad. Hij bracht 
mij in aanraking met het politieke, econo
mische en sociale denken van de KVP'. 

'lk kreeg de gelegenheid om voor de 
KVP-jongeren een informele notitie te ma
ken over de situatie in de Oekra·lne. Zo is 
via de KVP mijn belangstelling voor het 
CDA gegroeid. lnmiddels heb ik in 1962 de 
Nederlandse nationaliteit gekregen. lk ben 
een loyale burger van Nederland, maar 
blijf een Oekra·lner. Mijn betrokkenheid met 
mijn vaderland is gebleven. Er verschijnen 
heel veel Oekralense kranten en tijdschrif
ten in het Westen, en nu ook in de Oekral
ne zelf. lk publiceer daarin bewust. De po
litieke verworvenheden van democratische 
Ianden, in het bijzonder van Nederland, 
moeten worden getoond. De Oekra·lne is 
eeuwenlang onderdrukt geweest. De poli
tieke vorming was altijd beperkt tot een 
zich afzetten tegen. Politieke vorming is 
echter meer. De Oekra·lne heeft al in 988 
het christendom aangenomen en is de ba
kermat van het christendom in Oost Euro
pa. Zij is daarmee van oorsprong een 
christelijke natie. Met andere woorden: ook 
voor de eventuele inrichting van de onaf
hankelijke Oekra·lne kan gebruik worden 
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gemaakt van de politieke en sociaal-eco
nomische uitgangspunten van de christen
democratie.' 

Lijden 
Heeft het Westen wei voldoende begrip 
gehad voor het lijden van het Oekra·lense 
volk? Er was in Nederland een kerkelijke 
organisatie, het Apostolaat voor de Hereni
ging, dat behulpzaam was bij de opvang 
van Oekra·iense vluchtelingen. Oat was al 
een teken van een principieel goede hou
ding. Het Oekra·iense volk heeft door de 
geschiedenis heen geleden, maar wei het 
ergste onder bezetting van Stalin en van 
Brezjnew. Chroestjow had tenminste die 
verdienste dat hij met zijn destalinisatie 
honderdduizenden mensen heeft vrijgela
ten uit de concentratiekampen. Door hem 
kwam ook de eerste aanzet tot het herwin
nen van vrijheid. Oil lijden was ontzettend 
groot. lk kan dat het best aan de hand van 
een voorbeeld illustreren. Toen ik naar Ne
derland kwam, is in het najaar van 1947 
een boek uitgekomen in Nederlandse ver
taling van Viktor Krawtsjenko, getiteld 'lk 
verkoos de vrijheid'. Hij was een Oekra·iner, 
die als medewerker van de Sowjet-ambas
sade in Ottawa overgelopen is naar het 
Westen. Zijn boek is in praktisch aile talen 
vertaald. Oat was het eerste Nederlandse 
boek dat ik mocht lezen. Toen ik zijn be
schrijving las van de hongersnood, van de 
terreur en de onderdrukking die voor per
soonlijke beloning geen ruimte meer gaf, 
was mijn gedachte: Een Westerling kan dat 
niet begrijpen. Het is zo moeilijk vanuit de 
Westerse beschaving zich voor te stellen 
dat zo een onderdrukking mogelijk is. Als 
onderdrukking zo totaal is, is het lijden ook 
heel groot. 

Ouidelijk was daarbij dat de identiteit 
van het Oekraiense volk op het spel stond. 
Het beleid van het Kremlin was erop ge
richt een nieuw Sowjet-volk, een nieuwe 
Sowjet-maatschappij te stichten. Maar 
daarin zou het Russische volk, ook al is het 
nooit daartoe uitgenodigd, een beslissen
de rol spelen. Vandaar dat de Sowjet-cul-
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tuur werd gelijkgesteld aan de Russische 
cultuur, de Sowjet-literatuur aan de Russi
sche literatuur, de Unietaal aan de Russi
sche taal. Bovendien voerde Moskou een 
migratiepolitiek, zodat sleutelposities in de 
Oekraine in de handen van Russen kwa
men en het bestuur en de partij beheerst 
konden worden. Maar vooral door de on
derwijspolitiek is de Russificatie doorge
voerd. Oat was zo ver voortgeschreden, 
dat zelfs nu nog op scholen, vanaf de kleu
terscholen, het Russisch de voertaal is. Ze
ker 70% van het drukwerk in de Oekra·ine is 
in het Russisch, en maar 30% in het 
Oekra·iens, hoewel dat percentage nu 
langzaam stijgt. 

En dan de geloofsonderdrukking: die 
was afschuwelijk. In de jaren twintig, begin 
jaren dertig heeft Moskou de Oekra·iense 
orthodoxe autocefale kerk geliquideerd. 
De hele hierarchie, aile bisschoppen en de 
meeste priesters werden gearresteerd en 
vermoord. De kerken zijn in beslag gena
men en vernietigd. Kiew (Kiyiw) was de 
stad van de kerken. De meeste historische 
kerken zijn kapotgemaakt, omdat ze niet 
nodig waren. De godsdienst was opium 
van het volk. In het gunstigste geval wer
den ze opslagplaatsen. lk ben in 1990 in 
de Oekraine geweest. Een vroegere 
dorpsgenoot heeft mij zijn parochiekerk Ia
ten zien, die nu hersteld moet worden, die 
fungeerde als varkensstal. En dat is geen 
uitzondering. 

'De onderdrukking onder Stalin omvatte 
de liquidatie van de koelakken, de rijkere 
boeren. Oat moet letterlijk begrepen wor
den. Die zijn vermoord. In de hongersnood 
van 1932-33 moeten naar schatting tussen 
7 en 10 miljoen Oekra·lners zijn omgeko
men. Maar het totaal aantal slachtoffers 
van de Stalin-terreur moet tussen de 15 en 
20 miljoen mensen bedragen. Oat zijn ai
leen maar schattingen. Pas nu mogen ar
chieven worden opengemaakt en worden 
er massa-begraafplaatsen bekend. Onder 
Stalin is de Oekra·iense bevolking in totaal 
aantal gedaald. Door de terreur en door de 
migratiepolitiek. Vergeet niet dat buiten de 
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Oekra'ine minstens 7 miljoen Oekra·lners Ie
ven. Bij Wladiwostok zijn gebieden waar ai
leen Oekra'iners wonen. In Kazachstan, in 
de Baltische Ianden, er is geen enkele 
Sowjet-republiek waar geen Oekra'iners 
wonen. Er wordt gezegd dat Moskou te
genwoordig een miljoen Oekra'iners telt. 
Oat is zeker niet uitgesloten. Want de poli
tiek was erop gericht om het intellect van 
de Oekra'ine at te ramen en over te plaat
sen naar andere gebieden en in plaats 
daarvan vooral Russen naar de Oekra·ine 
te halen. Zo zijn er miljoenen mensen on
der de Sowjet-heerschappij verplaatst.' 

Onderwerping aan Moskou 
Hoe is de economische, culturele, politieke 
situatie in de Oekra'ine nu, of Iaten we zeg
gen aan de vooravond van de coup van 19 
augustus? Kuschpeta: 'Het meest in het 
oog springend is de onderwerping van de 
economische structuur van de Oekra·ine 
aan de belangen van de hele Unie. Er zijn 
bedrijfstakken ontwikkeld die normaliter 
niet nodig zouden zijn, economisch-ratio
neel niet verantwoord. Er zijn discrepanties 
in de opbouw van de bedrijfstakken en tus
sen de bedrijfstakken. Het industriele ap
paraat, de machines en zo, zijn verouderd. 
Als gevolg van de centralisatie van de 
Sowjet-economie is er in de Oekra'ine bij
voorbeeld geen enkele papierfabriek. Oat 
komt Moskou ook nu nog goed uit, wan
neer in tijden van politieke campagnes de 
toevoer van papier ineens kan worden ge
blokkeerd. De bedrijven zijn van een be
drijfseconomisch onverantwoorde giganti
sche omvang. Door datal is het eigen eco
nomisch vermogen van de Oekra'ine, dat 
heel groat is, fundamenteel aangetast. Oat 
is ook te zien. Mijn geboortedorp is niet 
meer te herkennen, zozeer is het achteruit
gegaan. Gebouwen in de steden zijn niet 
onderhouden. Het woningtekort is niet ai
leen niet opgelost, maar aile woningen zijn 
ook nog eens van zo slechte kwaliteit, dat 
woongenot niet adequaat is en herstel on
mogelijk. Hetzelfde geldt voor overheids
gebouwen, ziekenhuizen en kantoren. En 
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ze zijn niet aangepast aan de veranderde 
ontwikkelingen. 

De infrastructuur is onderontwikkeld. 
Het transportwezen is kwalitatief erg 
slecht. lnformatie, die zo'n belangrijke rol 
speelt in de moderne tijd, is ouderwets. 
Het is al een probleem om naar een ande
re republiek te bel len. Een telefoongesprek 
naar het buitenland moeten mensen min
stens 3 a 4 dagen van te voren aanvragen. 
Oat alles heeft tot gevolg dat de economie 
stagneert en dat niemand weet waar je 
moet beginnen om een nieuwe start te rna
ken. De Oekra·ine heeft dan tenminste nog 
het voordeel dat ondanks alles de eigen 
landbouwproduktie grater is dan de vraag 
in het eigen land. Het hongerprobleem is 
dus niet acuut. Het is voor huisvrouwen 
vreselijk moeilijk om het huishouden te 
voeren. Zij moeten er veel tijd en energie 
voor investeren. Maar gevaar voor hon
gersnood bestaat niet. 

Het sociale en culturele Ieven is mede 
daarom niet goed ontwikkeld. Het ergste 
is, dat de intermenselijke contacten prak
tisch kapot zijn. Oat merk je als je een trein
kaartje wilt kopen, als je in winkels of res
taurants komt, aan de manier waarop je 
behandeld wordt. Toch is juist door de on
derdrukking en het lijden het uithoudings
vermogen van de mensen die het er goed 
van hebben afgebracht groot. Vandaar dat 
er nu ook nog geen sprake is van geweld
dadige sociale of andere spanningen. 
Mede daardoor zijn de verhoudingen tus
sen minderheden en de autochtone bevol
king niet gespannen, in ieder geval zijn er 
geen conflicten. Wat ook van belang is, is 
dat de bevolking vee I waarde hecht aan de 
verworven vrijheid en democratie. Oat 
heeft de mislukte coup bewezen. Maar dui
delijk is dat er nog heel veel gedaan moet 
worden. Het geestelijk Ieven kan zich nu 
normaal beginnen te ontplooien. De ker
ken hebben kans om verloren terrein te 
herwinnen en religieus Ieven te gaan ont
wikkelen. 

'De milieuvervuiling is verschrikkelijk 
Oat is een van de gevolgen van het ver-
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keerde economische beleid. De water
voorziening is heel slecht. Mede daarom 
gaat de volksgezondheid achteruit, onder 
invloed van de ramp bij Tsjernobyl Vrijwel 
overal waar je komt zie je dat de natuur 
aangetast is. Oat is een groot probleem, 
want er zijn geen middelen om een schone 
industrie op te zetten met de nodige instal
laties. De investeringspolitiek was cen
traal, werd door Moskou gevoerd. Zij was 
vooral gericht op het scheppen van nieuwe 
arbeidsplaatsen, waardoor de bedrijven 
van niet-rationele grootte waren. Van de 
andere kant duurde de bouw van een nieu
we fabriek zo lang, dat hij bij oplevering al 
weer ouderwets was. Daardoor is erg vee! 
kapitaal vernietigd.' 

De mislukte coup 
U was in augustus in de Oekra·lne, in de 
hoofdstad Kiew. U heeft dus meegemaakt 
hoe de coup van Janajew c.s. van 19 
augustus in de Oekra·lne doorwerkte. Hoe 
kwam die op u over? Kuschpeta: Op de 
eerste plaats merkte ik op de eerste dag 
dat telefonische contacten met het buiten
land moeilijker werden. Mede daarom 
kreeg ik associaties met 13 december 
1981 in Polen. Uiterlijk was er bij de bevol
king niets te merken, maar je had het ge
voel dat angsttrauma's van vroeger terug
keerden. De vrijmoedigheid van de men
sen, die op de 18e augustus in gesprekken 
nog bleek, was ineens verdwenen. De 
mensen waren gereserveerd. Aile media 
stonden onder controle, zodat je het ge
voel kreeg dat de coup-plegers de touw
tjes in handen hadden. Toch ben ik de 19e 
augustus 's middags al in contact geweest 
met politici, die protestactiviteiten begon
nen te ontwikkelen. Zij hielden elke paar 
uur een persconferentie. De mensen had
den contact met Moskou, Leningrad en re
laties verspreid over de Oekra·lne, tenein
de telkens te peilen hoe de situatie was. 

De coup verliep in Kiew anders dan in 
Moskou of Leningrad. Juist die twee centra 
hadden de putschisten willen uitschakelen 
en zelf onder controle willen krijgen. Maar 
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de geruchtenmachine begon wei te wer
ken. Oat er tanks naar Kiew optrokken Oat 
er concentraties van militairen waren. Of 
die geruchten op waarheid berustten was 
moeilijk na te gaan In de stad kon je het 
niet zien. lk deed mee aan demonstraties 
voor het parlementsgebouw en toen kwa
men er zes grote militaire helicopters om 
paniek te zaaien, maar de bevolking re
ageerde boos en riep: 'Weg ermeel' Bij 
sommige demonstraties werd ik gevraagd 
om een toespraak te houden, wat ik ook 
gedaan heb. De milities maakten het wei 
onmogelijk dat de demonstraties goede 
geluidsinstallaties kregen, en ze zeiden 
wei dat de bijeenkomsten illegaal waren, 
maar verder deden ze niets. Op de zondag 
voor de coup was er nog een demonstratie 
tegen het Unieverdrag van president Gor
batsjow toegestaan. lk zou daar spreken. 
Er kwam een kolonel van de veiligheidspo
litie naar mij toe. Hij vroeg naar mijn papie
ren. Die waren in orde. En hij zei: 'Demon
streert u tegen het Unieverdrag? Ga uw 
gang maar, want dat Unieverdrag komt er 
toch niet'. Met andere woorden: ook onder 
de milities had het democratiseringspro
ces en het streven naar onafhankelijkheid 
steun gekregen. Later hoorde ik dat de 

Ook onder de milities 
heeft het 
democratiseringsproces 
steun gekregen 

voorzitter van het Oekra·lense parlement. 
een ex-communist, eerst nog een afwach
tende houding aannam, om pas op het 
laatste moment zijn positie te hoeven be-
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palen. Het gezag van de coup-plegers 
was, kortom, wei formeel gevestigd over 
de Oekra·lne, maar het kreeg geen prakti
sche uitwerking. 

'Aileen de communistische partij had al 
op de 18e augustus instructies gekregen 
voor activiteiten tijdens de coup. Zij heeft 
deze instructies ook trouw opgevolgd. Oat 
is de reden waarom de communistische 
partij later in de Oekra·lne verboden is. En 
er waren ook wei oudere mensen, die met 
hun medailles rondliepen en in gesprek
ken op straat zeer arrogant waren en een 
houding uitstraalden van: nu is er eindelijk 
weer eens een streng regime waarin de 
partij de Ieiding heeft. De jongere genera
tie was daartegen gekant, al is zij niet zo 
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massaal de straat op gekomen als in Mos
kou. Maar in Kiew was de noodzaak er ook 
niet zo toe aanwezig als in Moskou of Le
ningrad. In die steden werd namelijk daad
werkelijk geprobeerd met tanks, militairen, 
KGB-troepen de macht over te nemen. In 
de Oekra1ne is dat niet geprobeerd.' 

Na een paar dagen bleek dat de coup 
mislukte. Kuschpeta 'Toppolitici hebben 
het initiatief tot het verzet genomen. Oat 
moet ik toelichten. Het parlement van de 
Oekra·lne bestaat uit 450 !eden. Daarbin
nen is een oppositie gevormd die zich 
Volksraad noemde. Die heeft ongeveer 
140 a 150 leden. De rest, zeker een groep 
van 239, heeft zich als een communisti
sche fractie gemanifesteerd en kritiekloos 

Meer dan 8000 mensen verza
melen zrch op het Centrale plein 
in Krew op 21 augustus. voor 
een massale bi1eenkomst. geor
ganiseerd door de Oekra·iense 
opposrtre, om te protesteren te
gen de coup rn Moskou. (toto 
ANP) 
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Moskou gevolgd. De meesten van hen 
orienteerden zich aan het beleid van Gor
batsjow, maar er waren ook elementen die 
zich aan de coup conformeerden. De eer
ste secretaris van de communistische par
tij bijvoorbeeld. Het initiatief om weerstand 
te bieden aan de putsch kwam juist van de 
Volksraad. Die organiseerde overal in het 
land vergaderingen. Hij riep een algemene 
staking uit en onderhield contact met Mos
kou en Leningrad om op de hoogte te blij
ven van de laatste ontwikkelingen. En 
daaruit vormde zich een soort leidersteam. 
Daarna werd het initiatief genomen om aile 
democratische partijen bij elkaar te roe
pen. Zij vormden een coalitie die zich de 
"Zelfstandige Democratische Oekra·lne" 
noemde'. 

'En van toen af werd aile actie gecobr
dineerd. Het gebouw van de Oekra·lense 
schrijversbond werd het hoofdkwartier van 
dit verzet. Zij hielden regelmatig vergade
ringen, persconferenties en dergelijke. 
Ook de consuls van de Verenigde Staten, 
Canada, Duitsland, Tsjecho-Siowakije lie
pen er binnen om hun steun te betuigen. Er 
was dus al een anti-coup aan de gang. Die 
informatie verzamelde, verwerkte en aan 
de pers doorspeelde. En die verzet pleeg
de. Parlementsleden bezochten bijvoor
beeld legereenheden om ze proberen om 
te praten. In Kiew hebben zich groepen 
van officieren gevormd die tegen de coup 
waren en soldaten opriepen bevelen van 
de coup-leiding niet op te volgen. Oat was 
ook een steun in de rug. AI snel keerde 
zich het tij tegen de leiders van de coup. In 
de Oekra'ine werd dit vertaald in de steeds 
sterker wordende overtuiging dat demo
cratie en bevrijding aileen verkregen kon
den worden door het lossnijden van de 
band met Moskou. Op zaterdag 24 augus
tus, vijf dagen na de coup-paging, kwam 
het Oekra'iense parlement bijeen. Een lang 
en heftig debat volgde. Tienduizenden 
burgers stonden op het plein voor het par
lementsgebouw te demonsteren. En uitein
delijk verklaarde het parlement zich met 
slechts een stem tegen voor de onafhan-
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kelijkheid van de Oekra·lne. Ook de voor
malige communisten waren om.' 

Begin van bevrijding 
Hoe is de stemming nu onder het Oekra
iense volk? Is voor hem nu het moment van 
de bevrijding aangebroken? Kuschpeta: 
'De mensen reageren laconiek. Zij hebben 
in het verleden al genoeg teleurstellingen 
meegemaakt. Ook tijdens de jaren van de 
Russische Revolutie heeft het idee geleefd 
dat een onafhankelijke republiek mogelijk 
zou zijn. Oat is door de Bolsjewieken weer 
de kop ingedrukt. De onderdrukking werd 
voortgezet. Toen kwam Chroestjow, die wat 
m·lj betreft in de geschiedenis van de Sow
Jet Unie een niet minder positieve rol heeft 
gespeeld dan Gorbatsjow. Chroestjow 
heeft het terrein voor Gorbatsjow voorbe
reid. Hij wekte aan het begin van de jaren 
zestig grate verwachtingen. De literatuur in 
de Oekra·lne maakte een reveil mee. En 
toen sloeg in 1972 Brezjnew toe. Oat was 
weer een teleurstelling. In de tijd van glas
nost en perestroika waren er ook ups en 
downs, van enerzijds grate mogelijkheden 
en anderzijds de steeds sterker wordende 
reactionaire krachten in de kringen rand 
Gorbatsjow. Oat was ook de oorzaak van 
de coup. Vandaar dat de bevolking nu la
coniek reageert: tevreden, maar afwach
tend.' 

'Tach geloof ik dat dit het begin moet zijn 
van de bevrijding. Als ik de pers volg, merk 
ik dat er praktisch geen oppositie bestaat 
tegen de onafhankelijkheid. Oat neemt niet 
weg dat er vooral onder de Russische min
derheid wei tegenstanders zijn, maar er is 
tot nu toe geen politieke groepering naar 
voren gekomen die principieel tegen de 
onafhankelijkheid is. Op 1 december is er 
een referendum gehouden over de vraag 
of de Oekra·lne onafhankelijk moet worden. 
Aile leden van het parlement, ook de ex
communisten, zijn voor de onafhankelijk
heid. Aile kranten die vroeger van de 
communistische partij waren, nemen een 
loyale houding aan ten opzichte van de on
afhankelijkheid. Zij hebben de lezers ge-
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adviseerd bij het referendum ja te zeggen 
tegen onafhankelijkheid.' 

Hoe wordt nu praktisch gevolg gegeven 
aan het streven naar onafhankelijkheid? 
Kuschpeta: 'Oat gebeurt in de eerste 
plaats door de wetgevende arbeid van het 
Oekra'lense parlement. De bezetting ervan 
is nog niet ideaal. Het werkt nog niet zo ef
ficient als het zou kunnen, maar in ieder 
geval is om te beginnen al de constitutie 
veranderd. Zij is inmiddels aangepast aan 
de onafhankelijkheidsverklaring. De pre
ambule die verwees naar de Oktober-revo
lutie is geschrapt. De naam "Oekra'lense 
Socialistische Sowjetrepubliek" is veran
derd in "Onafhankelijke Staat Oekra1ne". 
Aile ideologische paragrafen zijn verwij
derd. Ten tweede is er een Wet op de na
tionaliteit aangenomen. Het is nu niet meer 
mogelijk voor burgers van de Oekralne er 
twee nationaliteiten op na te houden, na
melijk van de Oekra·lne en van de Sowjet 
Unie, maar uitsluitend geldt nog de Oekra
iense nationaliteit. Op economisch gebied 
doet men het nodige om naar de markt
economie over te gaan. Men wil ook een ei
gen valuta in het Ieven roepen. En de Oe
kra'lne heeft onlangs geweigerd om een 
economisch verdrag met de Unie te on
dertekenen. Oat zou steun hebben bete
kend voor Gorbatsjows opvatting dat daar
mee een begin zou zijn gemaakt met het 
ontstaan van een nieuwe Unie. De Oekra·l
ne is principieel tegen de groei naar een 
nieuwe soort unie van de vroegere Sowjet
republieken. Het woord "Unie" is volledig 
in diskrediet geraakt.' 

'De Oekra'lne is vervolgens begonnen 
met de opbouw van een eigen Ieger. De 
KGB bestaat niet meer. Wei is inmiddels 
de Oekra'lense Nationale Veiligheidsdienst 
in het Ieven geroepen. Het opvallende 
daarvan is, dat men gebruik wil maken van 
de tradities van het Oekra·lense anti-Duitse 
en anti-Sowjet verzet tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. In verschillende redevoerin
gen zijn er al toespelingen gemaakt om het 
anti-Sowjet verzet te rehabiliteren. Als eer
ste stap naar een eigen Ieger heeft het par-
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lement besloten dat de strijdkrachten die in 
de Oekra'lne gelegerd zijn, alsook de mari
ne, volledig en uitsluitend onder zijn gezag 
staan. De opperbevelhebbers hebben hun 
loyaliteit aan het parlement verklaard. Zij 
communiceren niet meer met Moskou, 
maar met de Oekra'lense minister van De
fensie, generaal Morosow. Ook hij heeft 
zich volledig achter de onafhankelijkheids
verklaring gesteld. Ondanks protesten van 
Gorbatsjow heeft het parlement besloten 
een eigen defensiemacht op te richten ter 
grootte van meer dan 400.000 man. Er 
staan in de Oekra'lne ook kernwapens op
gesteld. De politieke partijen hebben zich 
erover uitgesproken die te liquideren in het 
kader van onderhandelingen in Geneve en 
Wenen. De Oekra'lne wil kernwapenvrij 
zijn, maar de republiek wil aileen via on
derhandelingen met de andere kernwa
penlanden tot die situatie komen.' 

Europese orientatie 
We moeten ons dus wei gaan realiseren 
dat de Oekra·lne een land met de economi
sche potentie van Frankrijk, met 53 miljoen 
inwoners, met een Ieger van 400.000 man 
en kernwapens, een forse nieuwe mogend
heid wordt in Europa. Hoe gaat zij zich bui
tenlands-politiek opstellen? Kuschpeta: 
'Vergeet niet dat, ondanks de bezetting 
door Rusland vanaf de zeventiende eeuw, 
de Oekralense oppositie altijd Europees 
en christelijk was georienteerd. Aile ge
zaghebbende politici zijn er nu op uit zich 
naar het Westen, naar Europa te richten. Zij 
voelen zich van oorsprong een Europese 
natie en willen erbij horen. Oat mag het 
voornaamste uitgangspunt van het Oekra
iense buitenlandse beleid genoemd wor
den. Ten tweede willen zij de grenzen, zo
als die nu zijn, niet veranderen. Er zijn nog 
verschillende delen van de historische 
Oekra'lne die buiten de huidige republiek 
liggen. Maar er zijn ook buurlanden die de 
grenzen zouden willen corrigeren. Daarom 
is de Slotakte van Helsinki het tweede uit
gangspunt voor het Oekra·lense buiten
landse beleid. Derde uitgangspunt is het 
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streven naar economische en politieke sa
menwerking met de buren. Door de ge
schiedenis heen zijn de Pools-Oekra·iense 
betrekkingen allesbehalve hartelijk ge-

We moeten ons realiseren 
dat de Oekra·fne een forse 
nieuwe mogendheid in 
Europa wordt 

weest. Toch is er tegenwoordig sprake van 
een belangrijke toenadering tussen beide 
Ianden. Deze is gebaseerd op de stelling 
Polen kan niet zonder een onafhankelijke 
Oekra·ine, de Oekra'ine kan niet zonder een 
onafhankelijk Polen. Het zou mij dus niet 
verwonderen als de Oekraine het initiatief 
zou nemen om te komen tot een gemeen
schappelijke mark! met Polen, Tsjecho
Siowakije, Hongarije, Roemenie, Wit-Rus
land, de Baltische Ianden. 

Oat sluit economische relaties met Rus
land overigens niet uit. Het is van vitaal be
lang om goede betrekkingen met een 
nieuw Rusland te hebben, maar dan bila
teraal, zonder referentie aan de Unie.' 

Hoe moet Nederland zich gaan opstellen 
tegenover de nieuwe politieke situatie in 
Oost Europa? Met onafhankelijke Baltische 
republieken, een onafhankelijk Wit-Rus
land, en een onafhankelijke Oekra'ine? 
Kuschpeta 'Nederland en de EG moeten 
in ieder geval een andere houding gaan 
aannemen dan zij ten opzichte van Joego
slavie hebben gedaan. De EG heeft zich in 
eerste instantie voor behoud van de fede
ratie uitgesproken, met aile negatieve ge
volgen vandien. West Europa zal zich wat 
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dit betreft op zijn minst neutraal moeten 
opstellen. En niet als de Amerikaanse pre
sident Bush nog in juli van dit jaar in Kiew 
zeggen dat de Unie behouden moet blij
ven. Wanneer het Oekraiense volk zich uit
spreekt voor onafhankelijkheid moet men 
niet te lang wachten met de erkenning van 
de Oekra·ine. Er moet zo snel mogelijk min
stens een consulaat geopend worden. Ten 
eerste biedt dat de mogelijkheid democra
tische politieke ontwikkelingen positief te 
kunnen be.invloeden Oekra'ieners staan 
daarvoor open. Het is daarnaast econo
misch voor Nederland van enorm belang 
om betrekkingen met de Oekra1ne aan te 
gaan. Voor de Oekra'ine is het oak belang
rijk, bijvoorbeeld voor de kennisover
dracht, met name op het terrein van de 
landbouw en van economisch beleid. De 
Oekra·ine staat erg open voor Nederland. 
Nederland kan niet verdacht worden van 
machtspolitieke aspiraties ' 

'Op de lange termijn moet de Oekra1ne 
zich oak kunnen aansluiten bij de Europe
se Gemeenschap, uiteraard als zij kan vol
doen aan de voorwaarden die de EG stelt 
aan het lidmaatschap. We moeten wat dat 
betreft geen verschillen maken tussen Mid
deneuropese en Oosteuropese Ianden ' 

Als de nieuwe staten als de Oekra1ne 
zich richten op Europa en Moskou min of 
meer de rug toekeren, verandert daarmee 
oak de positie van Rusland. Kuschpeta 
'Hoe dan oak, het karakter van Rusland is 
anders. Het is een Euro-Aziatische mo
gendheid. Europees Rusland is wat grond
stoffen betreft arm. Het is aangewezen op 
de ontwikkeling van Siberie. Oat kan het ai
leen met de hulp van Japan en de Ver
enigde Staten en in de derde plaats met de 
Europese Gemeenschap Komt die hulp er 
niet, dan raakt Rusland in een verschrikke
lijk moeilijke economische situatie.' 

Zouden christelijke waarden een nieuwe 
bindende kracht kunnen gaan vormen 
voor de Oekraine van de toekomst? Kan de 
christen-democratie er iets gaan beteke
nen? Kuschpeta: 'lk ben ervan overtuigd. 
Christelijke waarden krijgen er enorme be-
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Interview 

tekenis. Er zijn al contacten aangeknoopt 
tussen de Europese Unie van Christen Oe
mocraten en drie politieke partijen in de 
Oekra·lne de Christelijk Democratische 
Partij, de Democratische BoerenpartiJ en 
de Oekra·lense Republikeinse Partij, die nu 
de grootste partij is in de Oekra·lne.' Zij 
zoeken relaties met de christen-democra
tie. De kansen voor de christen-dernocra
tie hangen ook van onze houding af. Ver
geet niet dat de Oekra·lense katholieke 
kerk in de tijd van vervolging nauwelijks 
morele steun kreeg uit het Westen. Er is tot 
nu toe te weinig belangstelling voor de 
Oekra·lne geweest. Als dat verandert, staat 
er niets in de weg aan de opbouw van een 
christen-democratische beweging. Het re
ligieuze Ieven bloeit sterk op. Oit zal ook 
politieke consequenties hebben.' 

Theo Brinkel 
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De Oekra1ense Republ1ke1nse parliJ is m april 1990 op
gericht ZiJ komt voort uit de Oekra·lense Helsinki Un1e 
Na de verkieZingen van maart 1990 besch1kt ziJ over 
een fract1e van 13 leden 1n het parlement Voorzitter IS 
de vroegere pol1tieke gevangene Lewko Le1kjanenko. 
De part11 IS onderdeel van Roech, de volksbeweging 
voor plur1formite1t en onafhankeliJkheid 
De Oekra·iense Chr1stei1Jk Democratische Part1j heeft 
haar aanhang vooral1n de Westelijke Oekra1ne. Haar I e
den ZIJrl hoofdzakel11k kathol1ek. VoorZitter IS Vasil Sitch
ko, voormal1g pol1t1ek gevangene De part1j heeft n1et 
aan de verk1ezmgen deelgenomen en heeft zodoende 
ook geen leden 1n het parlement 
De Oekra·lense Democratische BoerenpartiJ komt voort 
u1t een in1tiatiefgroep u1t Lwow en is op 9 1un1 dit Jaar op
gerlcht Deze parliJ tell onder haar leden volksverte
genwoordigers, landbouwexperts, boeren en intellec
tuelen. De parliJ gaat ervan uit dat herstel van de boe
renstand sleutelvoorwaarde is voor de economische 
wederopbouw van de Oekraine. Zij staat evenwel open 
voor aile groepen 1n de samenleving. 
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Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Kanttekeningen bij de overheids
taak in de gezondheidszorg 
De afgelopen twintig jaren werden geken
merkt door een dikwijls niet al te grate 
waardering voor het werk van particuliere 
organisaties in het algemeen en een dui
delijke overschatting van de rol en moge
lijkheden van de overheid. Maar er was 
ook sprake van scepsis ten aanzien van de 
functie en zelfs de legitimiteit van het iden
titeitsgebonden particulier initiatief, zeker 
in de zorgsector. De jaren negentig zullen 
uitermate spannend worden. Wat precies 
de mogelijkheden zullen zijn voor de chris
telijke zorginstelling over een jaar of acht, 
durf ik om meerdere redenen niet te voor
spellen. Zelfs het perspectief van een te
rugtredende overheid - ik beschouw per
spectief als iets positiefs - is voorbarig en 
ongenuanceerd. Voorbarig, omdat ten 
aanzien van de toekomstige inrichting van 
de gezondheidszorg en de rol van over
heid, nationaal en op lager niveau, nog 
veel onduidelijk is. Ongenuanceerd, om
dat er wei eens terreinen zouden kunnen 
zijn, waarop de afwezigheid en het zwijgen 
van de overheid ontoelaatbaar is. 

Maar daar staat wei het een en ander te
genover: 
- het snelle doorbreken van het besef, dat 

die overheid niet meer in staat zal zijn die 
zorg te blijven geven in de toekomst die 
onze bevolking nodig heeft. Ze is dat 
noch in haar bestuur, noch in haar finan
ciele mogelijkheden; 

- een duidelijk toegenomen besef, dat ook 
in het directe bestuur en beheer van 
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zorginstellingen de overheid grate be
perkingen kent. Het gemeentehuis is nu 
eenmaal niet de ideale plaats van waar
uit dit soort instellingen beheerd worden. 
In ieder geval minder ideaal dan wan
neer het bestuur gevoerd wordt door een 
verantwoordelijk en betrokken college 
van vrijwilligers uit de samenleving; 

- de gedachte, dat de voortgezette veral
gemenisering onze samenleving niet rij
ker maakt, en dat het opgeven van de 
pluriformiteit een verarming en verkilling 
kan betekenen in een aantal maatschap
pelijke verbanden en bij het zorgaan
bod. In vele gevallen is de vulling van de 
veralgemenisering trouwens een mythe 
gebleken. Veralgemenisering staat maar 
al te vaak gelijk met neutralisering; 

- er is nog iets merkwaardigs. Vele krin
gen in het begin van de jaren zeventig 
verwachtten, dat met de secularisering 
ook de behoefte aan identiteitsgebon
den instellingen in dezelfde graad zou 
afnemen. Deze verwachting verdient 
aanzienlijke nuancering: de verzuiling is 
definitief voorbij, maar daar waar bur
gers betrokken zijn bij toedelingsmecha
nismen, blijkt in een aantal gevallen een 
persistente voorkeur voor levensbe
schouwelijke voorzieningen. Een aan
zienlijk grater gedeelte van de Neder
landse bevolking dan men op grand van 
religieuze bekenning mocht verwachten, 
geeft de voorkeur aan confessioneel on
derwijs. In de zorgsector zijn er aanwij-
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Peri scoop 

zingen, dat waar het primair om 'cure' 
gaat, de vraag naar de kwaliteit en de 
technologie om voorop staat, maar daar 
waar het om 'care' gaat, zeer vel en de in
stellingen blijven apprecieren op grand 
van vooral het mensbeeld, dat zij uitstra
len in verpleging, in sfeer, in voorzienin
gen, wellicht ook in ethische handelswij
zen; 

- de wil in een aantal kringen om de eigen 
identiteit niet te verdoezelen, maar het 
profiel juist duidelijk te Iaten uitkomen, 
onder aantekening, dat de kwaliteit van 
de zorg niet los staat van die identiteit, 
maar daar alles mee te maken kan heb
ben. 

Niets is nog gewonnen. De jaren negentig 
zullen stormachtig worden voor het identi
teitsgebonden particulier initiatief. Maar 
het tijdperk van de sluipende afbrokkeling, 
bij sommigen de enthousiaste su·icide er
van is voorbij. Hoe de uitkomst zal zijn zal 
vooral afhangen van de inventiviteit, de na
drukkelijke presentie, en de inspiratie van 
met name de christelijke instellingen. 

Stelselherziening 
Op de allereerste plaats moet ik het in 
deze onzekerheid hebben over de kansen 
van de identiteitsgebonden organisaties in 
het nieuwe stelsel van gezondheidsfinan
ciering. Dekker verloochent vaderschap, 
maar het competitie-element en het min
stens met de mond beleden marktprincipe 
wijzen op zijn inbreng. Het rapport van het 
eigen Wetenschappelijk lnstituut 'Zorgver
nieuwing door structuurverandering' heeft 
herkenbare trekken achtergelaten in de 
benadering van een terugtredende over
heid, die wei vloeren moet garanderen, 
maar verder zoveel mogelijk aan de drie 
partijen: verzekeraars, zorgaanbieders en 
patienten wil overlaten. Zeker in de ver
schillende gewichten, nominaal versus in
komensgebonden, en wat geacht kan wor
den tot het basispakket te behoren, zien 
we een verhouding, die tach wei enige col
lectivistische trekjes vertegenwoordigt. 

Maar zoals de stelselherziening er in 
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grate trekken gaat uitzien, is zij ook een uit
daging voor de christelijke zorginstellin
gen. 

Daar is op de eerste plaats de contrac
teervrijheid, die de vraag naar het zorg
aanbod ten principale in handen legt van 
patienten en verzekeraars. Hoe zuiver de 
markt zal gaan werken, moet nog afge
wacht worden. Maar de reputatie van een 
ziekenhuis, een groep van ziekenhuizen, 
de daarop gebaseerde voorkeur van hulp
vragers, het doorklinken daarvan bij de 
verzekeraars, komt in de plaats van de 
planning en toewijzingen van de overheid. 

Daar is op de tweede plaats de door de 
CDA-ers Tuinstra en Lansink in een laat 
stadium per amendement afgedwongen 
schrapping van het erkenningsregime. In 
de verwachting van de CDA-Tweede Ka
merfractie biedt deze schrapping een zeer 
nadrukkelijke mogelijkheid voor christelijke 
zorginstellingen om zich te presenteren in 
bedreigde situaties en in nieuwe gebie
den, waar de behoefte aan icantiteitsge
bonden zorg kan worden duidelijk ge
maakt. Natuurlijk betekent dit terzelfder tijd 
ook een einde aan de zekerheid voor in
stellingen, die in bepaalde gebieden een 
comfortabele positie hadden. Het patroon 
dat zich zal gaan aftekenen, wordt volgens 
deze verwachting bepaald door het stem
men met de voeten van hulpzoekers. 

Daar is op de derde plaats de principie
le mogelijkheid, dat op de verzekerings
markt een erkende plaats komt voor verze
keringsmaatschappijen, die een bepaald 
soort zorgconcept huldigen, bepaalde 
voorzien·lngen niet aanbieden, en andere 
juist wei. Aldus zou er een kans zijn voor de 
Pro Life-verzekering. Dan gaat het niet zo
zeer om de positie van een bepaalde or
ganisatie, maar vooral om het effect dat de 
erkenning van deze ene outsider kan heb
ben op de opstelling van de andere verze
keraars. In dit verband is het uiteraard ook 
voor de christelijke zorginstellingen van 
cruciaal belang, dat ethisch omstreden za
ken niet in het voor iedereen geldende ba
sispakket gestopt worden. De abortus en 
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methoden van kunstmatige vruchtbaar
heidsbevordering horen er niet in. 

Vervolgens zal wei zeker worden voort
gezet de tendens om besturen en directies 
van instellingen een grotere verantwoorde
lijkheid te geven ter zake van het budget
beheer. In de zorgsector, maar ook bij
voorbeeld in het onderwijs, is er een zeke
re ontwikkeling om de bestuursfunctie, die 
gereduceerd was tot een beheersfunctie, 
weer te herstellen. Oat schept grotere kan
sen om een eigen herkenbaar beleid te 
voeren, een eigen profiel te presenteren. 

En tot slot lijken de mogelijkheden tot in
tegrale opname van de geestelijke verzor
ging in het pakket nadrukkelijk aanwezig. 

lk moet dit alles helaas brengen met een 
zeker voorbehoud. Zeer veel zal afhangen 
van de uitwerkingen van de stelselherzie
ning. Nog meer van de ondernemersmen
taliteit en de flexibiliteit, waarmee binnen 
de toch weer niet al te grote marges de 
partijen in de gezondheidszorg zich zullen 
opstellen. Met name ook de rol van de pro
vincie staat nog ter discussie. Ook 

Onder het mom van 
veralgemenisering worden 
levensbeschouwelijke 
zorginstellingen 
gediscrimineerd 

hier hadden sommigen in het CDA graag 
hun idee van regionale gezondheidska
mers willen realiseren, omdat wij ons be
wust zijn van de noodzaak van toeganke
lijkheid en afstemming op elkaar van de 
voorzieningen. lntussen, zeker zolang de 
stelselherziening zijn beslag nog niet heeft 
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gekregen, achten wij aandacht en steun 
van onze provinciale besturen bij de be
scherming van de pluriformiteit bij de zorg
voorzieningen van onmisbaar belang. Met 
name blijft waakzaamheid geboden, dat 
onder het mom van voorkeur voor veralge
menisering niet een discriminatoir beleid 
gevoerd wordt tegen zorginstellingen met 
een levensbeschouwelijke identiteit. 

Tegenover de mogelijkheden in het 
nieuwe stelsel staan ook zeker bedreigin
gen. Professor Jeekel, de voorzitter van de 
Academische Specialistenvereniging, heeft 
zich enkele dagen geleden tot onverwacht 
bondgenoot gemaakt van de instellingen 
op levensbeschouwelijke grondslag. Hij 
vreest in het nieuwe stelsel, dat de vriJe 
keus van arts en ziekenhuis onder druk 
komt te staan. Wat voor de een de kansen 
ziJn van het nieuwe plan, zijn voor de ander 
bedreigingen. Daar waar bijvoorbeeld pro
vincies een zorgvuldig beleid gevoerd 
hebben, dat duidelijk een plaats gunde 
aan kleine zelfstandige zorginstellingen, 
zou hun positie wei eens bedreigd kunnen 
worden. 

Heel veel zal afhangen van de w·rjze, 
waarop de verzekeraars contracten gaan 
afsluiten met de instellingen. Van de verze
keraars zelf is geen voorkeur meer te ver
wachten voor identiteitsgebonden instellin
gen. Velen verwachten dat de verzeke
ringsmaatschappijen zullen proberen veel
omvattende blokafspraken te maken met 
conglomeraten van zorginstellingen. Op 
die manier zou de nuancering van de zorg, 
en de overlevingsmogelijkheden van klei
nere, niet zelden, levensbeschouwelijk ge
kleurde instellingen, aangetast worden. 

Daarnaast is er het reele en door velen 
over het hoofd geziene gegeven van de 
commercialisering van de gezondheids
zorg, direct of via de sluipweg van onze 
Europeanisering. Nooit zullen de stichters 
van de Europese Gemeenschap vermoed 
hebben, dat wat velen van hen zagen als 
een geestelijk weerbaar maken van ons 
continent, een bescherming van zijn waar
den, van z·rjn uitstralingskracht, zou uitlo-
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pen op een zo sterke dominantie van het 
commerciele. Tot in de mate, dat bijvoor
beeld typische eigenheden als ons om
roepbestel en met name de pluriformiteit 
daarin eraan lijken te bezwijken. 

Lange tijd heeft men gedacht, dat de 
Europeanisering voor de gezondheidssec
tor geen of weinig consequenties zou heb
ben. Als er iets nationaal domein mocht he
ten, iets ook met cultuur van een volk, met 
de bereikbaarheid en met nationale prefe
renties te maken zou hebben, dan was het 
toch wei de gezondheidszorg. Zeker we 
wisten dater vestigingsvrijheden en erken
ningscriteria waren. We kenden de com
petenties op het gebied van de erkenning 
van medicijnen, en de kwaliteitsnormering 
van de zorg op bepaalde terreinen. Maar 
daar zou het bij blijven, dachten we. 

We zien nu, dat vanuit de vier doelstel
lingen van de Europese binnenmarkt, vrij 
verkeer van goederen, diensten, kapitaal 
en personen, op vele terreinen nationale 
beslissingen met betrekking tot de inrich
ting van onze maatschappij op de helling 
komen. Oat varieert van de bindingsak
koorden binnen onze landbouwcobpera
ties tot waarschijnlijk het opereren van bui
tenlandse verzekeraars op onze markt. Oat 
varieert van de erkenning van abortus als 
dienst, en dus adverteerbaar volgens de 
recente uitspraak van het Hoi te Luxem
burg, tot de mogelijkheid van commerciali
sering van de gezondheidszorg. Als wij 
een open systeem in de gezondheidszorg 
gaan introduceren, zie ik niet wat in de weg 
gelegd kan worden van de aanbieding van 
een bepaalde soort, maar vooral een be
paalde stiJI van gezondheidszorg. Wij 
moeten ons terdege voorbereiden op een 
penetratie van de commercie in een do
mein, dat toch sterk in de uitvoering door 
non-commercialiteit getekend werd. Oat 
brengt meteen een bepaalde stijl van voor
zieningen en benaderingen met zich mee, 
die in een duidelijke spanningsverhouding 
staan met de stijl van vele van onze identi
teitsgebonden ziekenhuizen. 

Er is nog een ander aspect, dat ntet di-
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rect samenhangt met de stelselherziening, 
maar daardoor wei in een stroomversnel
ling terecht kan komen. Oat heeft te maken 
met de door velen bepleite samenhang in 
de bejaardenzorg; de integratie van ge
zins- en kruiswerk, van verzorgings- en 
verpleeghuizen. De harmonisatie van de fi
nancieringsregimes krijgt een nieuwe 
kans, en dat zal ook zeker bijdragen tot 
uniforme aanbieding van eerstelijnszorg, 
thuiszorg, en intramurale zorg in zijn vele 
aspecten. De roep om een cobrdinerend 
beleid van gemeenten, deelgemeenten en 
wijkraden wordt groter, alsmede de vraag 
naar een algemeen loket, voor aile bur
gers. Dit leidt niet automatisch tot een 
doortrekking naar veralgemenisering van 
het intramurale zorgaanbod, maar in de 
politiek, ook en soms zeker in de lokale po
litiek, zullen er sterke tendensen in die rich
ting voelbaar worden. 

Ethiek en technologie 
Het perspectief van de terugtredende 
overheid behoeft nuancering. Wij zijn allen 
verheugd over grotere verantwoordelijkhe
den van de besturen van de zorginstellin
gen, minder bemoeienis van de overheid 
op nationaal niveau, geringere planning op 
provinciaal niveau. Maar er is ook een do
mein, waar de overheid te graag terug
treedt, hoewel daar wei degelijk regelge
ving nodig is. In goed overleg overigens 
met de medische wereld en die van de 
zorg. lk doel op de steeds indringender 
vraag over de relatie tussen de nieuwe 
technologische mogelijkheden en de 
ethiek. 

Waren tot voor kort nog maar abortus en 
euthanasie de centrale discussiepunten in 
de drieslag medisch handelen - ethiek -
politiek, er tekent zich nu een uitgebreide 
agenda af van spanningen tussen wat in 
onze opvatting ethisch verantwoord is en 
bescherming behoeft en wat volgens an
deren, voorlopig in ieder geval, aan de 
vrije research en de autonome behande
ling binnen de beroepsgroep moet worden 
overgelaten. Maar we zien ook buiten de 
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beroepsgroep, in commerciele laboratoria, 
ontwikkelingen en mogelijkheden zich af
tekenen, die ten diepste conflicteren met 
onze ideeen over de schepping. 

Er is op de eerste plaats in de 'klassieke' 
gevallen van euthanasie en abortus sprake 
van een kerntaak van de overheid, en wei 
de meest centrale, de bescherming van 
menselijk Ieven. En daarmee is het goede 
recht en de plicht van degenen, die voor 
dat Ieven staan, er ook voor op te komen. 
En daarom pleiten velen binnen het CDA 
ook voor een evaluatie van de bestaande 
abortuspraktijk in Nederland. Maar er zijn 
nieuwere ontwikkelingen: Als succesper
centages bij de in vitro fertilisatie een door
slaggevend criterium worden voor aanwij
zing en financiering, dan hanteert de over
heid een maatstaf van hoge en tot tegen
stellingen leidende ethische relevantie. 
Oat heeft niets te doen met neutraliteit. En 
daarom ook staan wij een restrictief en ge
normeerd beleid voor ten aanzien van een 
aantal nieuwe technieken. Niet uit een 
dompersmentaliteit, niet uit angst. De rap
porten en studies van ons Wetenschappe
lijk lnstituut houden zich, mede dank zij de 
medewerking van zoveel experts, op gron
dige wijze bezig met de nieuwe vragen op 
dit terrein: geen negatie van de medisch
technologische mogelijkheden, maar wei 
normering, voorzichtigheid en vooral af
scherming van het domein van het com
merciele.' 

Geleidelijk groeit bovendien het besef, 
dat sommige zaken niet tot het domein der 
vrijheid kunnen worden toegelaten, juist 
omdat ze onvrijheid voor de ander beteke
nen. Zo wordt in een staatscommissie 
meegedeeld, dat de behoefte aan zorg 
voor gehandicapten in de toekomst sterk 
zal afnemen, omdat de prenatale diagnos
tiek zoveel vorderingen maakt. Als dat im
pliciet of expliciet uitgangspunt van over
heidshandelen wordt, dan komen we heel 
gemakkelijk in de sfeer, waar de vrijheid, 
die door de een geclaimd wordt, tot socia
le of financiele pressie op de ander ver
wordt. In een cultuur waarin het 'normaal' 
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wordt om Ieven dat niet aan aile integri
teitsmaatstaven voldoet geen kans te ge
ven, wordt de ouders, die de moeilijke be
slissing nemen dat wei te doen, een bui
tengewone pressie opgelegd. Hetzelfde 
geldt voor die terminale patient, of zijn fa
milie, die pijn en aftakeling de prijs waard 
blijven achten voor voortgezet Ieven. 

Ook in dit complex is de relatie tussen 
ethiek, medische technologie en politiek 
opnieuw actueel. Een actualiteit, die slaat 
op vragen van principiele toelaatbaarheid, 
de 'mag wat kan'-vraag, maar die ook zeer 
nadrukkelijk op de cultureel-levensbe
schouwelijke instelling ten opzichte van de 
relatie technologie-menszijn betrekking 
heeft. Enerzijds gaat het om de zekerheid, 
die mensen nodig hebben over water met 
hen zal gebeuren, als zij hun wil niet meer 
kenbaar kunnen maken. lk gebruik die 
term in de diepe betekenis van het woord, 
onder verwijzing naar een recent artikel in 
Socialisme en Democratie, waarin nog 
eens de beperkte waarde van wilsuitingen 
in extreme situaties wordt uiteengezet. 
Maar anderzijds gaat het ook om het even
wicht tussen inzet van medische technolo
gie en bijvoorbeeld levensverlenging; of 
gezondheid het hoogste goed is, hoe men
sen ook in waardigheid mogen Ieven, zon
der object van technologie te worden. Bij
voorbeeld door niet te weten, wat er over 
hun genetische determinatie te weten valt. 

Het gaat ook hier om problemen met een 
duidelijk Europese dimensie. Ethische wet
geving heeft wei heel weinig effect, als 
daar geen afstemming over plaatsvindt 
tussen minstens aile Ianden van de Euro
pese Gemeenschap. En liefst tussen aile 
leden van de Raad van Europa. Het abor
tus-toerisme is aileen maar een signaal. 
Maar als in het ene land de praktijk en re
gelgeving terzake van nieuwe medische 
experimenten en de toepassing daarvan 
veel liberaler is dan in het andere land, is, 

1 Z1e b1jvoorbeeld ons rapport Zinvolleven en de begin 
volgend jaar te verschijnen studie over genetische 
technologie. 
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zeker in combinatie met vrij verkeer van 
diensten, personen en goederen- mense
lijke weefsels - de eigen wetgeving in zijn 
effecten futiel. Daarom zetten wij op dit mo
ment binnen de Europese christen-demo
cratie en met het eigen Wetenschappelijk 
lnstituut ook alles op alles om de realiteit 
van Europa als uitgangspunt te nemen 
voor afstemming van regelgeving en voor 
regelgeving op centraal niveau, daar waar 
dat tot nu toe specifiek nationaal domein 
was. Anders zal, zoals het water naar de 
laagste plaats stroomt, in de komende ja
ren de verhouding medische technologie
ethiek zijn beslag vinden op het niveau van 
het meest permissieve land. 

De perspectieven 
Bij het schilderen van de perspectieven 
voor de christelijke instellingen, vanuit de 
politieke ontwikkelingen en visies, ga ik al
lereerst uit van de realiteit van de minder
heidspositie, waarin diegenen verkeren, 
die het voor deze instellingen opnemen. 
De gestrande poging van mevrouw Garde
niers om ook de identiteitsgebonden zorg
sector een wettelijke bescherming te ge
ven, zal niet opnieuw gewaagd worden. De 
politiek kan derhalve geen verzekering 
voor het jaar 2000 aanbieden. Daar staat 
tegenover op de eerste plaats de objectie
ve behoefte aan particuliere instellingen. 

Objectief op de eerste plaats vanwege 
het laatstgenoemde: als er veel ziekenhui
zen zijn met hoogwaardige medische re
search, die meegaan met ontwikkelingen 
in de geneeskunde die niets van doen 
hebben met de christelijke visie op mens 
en gezondheid, dan wordt het voor de 
overheid wei heel moeilijk om herkenbare 
normerende wetgeving tot stand te bren
gen. Zelfs op die terreinen, waar we over
tuigd zijn van de noodzaak van wettelijke 
regeling, stuit de overheid op de onverbid
delijke grens van het maatschappelijk 
draagvlak. 

Die behoefte is objectief, omdat er in 
onze gespleten maatschappelijke situatie, 
met zijn grote groepen nieuwe armen, ook 
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weer eens een situatie kan ontstaan, net 
als bij bijvoorbeeld de christelijke woning
bouwcorporaties, dat op het sociale enga
gement van instellingen een beroep moet 
worden gedaan. Omdat christelijke zieken
huizen ook dikwijls recruteerplaatsen van 
vrijwilligheid zijn. 

Die objectieve behoefte geldt ten derde 
bij de instellingen van zwakzinnigenzorg. 
Hun aanwezigheid, hun aanbod garan
deert de vrijheid om Ieven, dat niet voldoet 
aan de bepaalde normen van een materia
listische samenleving, loch in die samenle
ving te Iaten functioneren; vrijheid voor 
zwakzinnigen zelf, voor degenen, die ver
antwoording dragen voor hun Ieven, voor 
het behoud van hun Ieven. 

Duidelijk is er ook een objectieve be
hoefte aan de verpleeg- en verzorgingsin
stellingen, met name tegen de achter
grond van de vergrijzing. Het gaat om par
ticulier initiatief, maar met een nieuwe 
plaats van deze instellingen in het stads
deel, in de regio. Het tijdperk van de gi
gantische institutionalisering lijkt voorbij, 
en in plaats daarvan lijkt er behoefte te ko
men aan kleinere, meer open en bij de 
voorkeuren van de omgeving aansluitende 
instellingen. 

De samenleving, en daarmee de poli
tiek, mag de objectieve behoefte onder
kennen, juist in de komende jaren, aan 
christelijke instellingen. Maar de vraag 
naar de objectieve behoefte zal juist bij 
een terugtredende overheid bepaald wor
den door de voorkeuren van mensen, door 
de mogelijkheid van zorgvragers om die 
voorkeuren tot uitdrukking te brengen. Wat 
de subjectieve behoefte in deze zin bete
kent, moeten we ons wat de ziekenhuizen 
betreft geen grote illusies maken over de 
verwachtingspatronen van het grootste 
gedeelte van de Nederlandse bevolking. 
Maar tegenover de kortere opnameduur 
staat aan de andere kant het gegeven, dat 
een kleinere groep, vooral zieke bejaar
den, steeds Ianger blijft en dat het voor die 
groep ook van eminent belang is te weten 
wat het zorgprofiel van de instelling is. 
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Kunnen zij rekenen op voortzetting van de 
behandeling, ook als zij hun wil niet meer 
kunnen uiten? Of omgekeerd wordt er 
zorgvuldig omgegaan in het dilemma tus
sen kunstmatige levensverlenging en 
waardig sterven. Maar er is nog iets an
ders: de gevraagde kwaliteit staat niet los 
van de identiteit, en is niet aileen afhanke
lijk van het beschikbaar zijn van de meest 
vergevorderde medische techniek. Kwali
teit hangt met mensbeeld samen, met ech
te zorg. Voor ziekenhuizen geldt nog veel 
meer dan wat in de hele maatschappelijke, 
ook commerciele, dienstverlening geldt: in 
een instelling, waarin basisconsensus be
staat over de uitgangspunten van de be
drijfsvoering, loopt het allemaal lekkerder, 
er is minder discussie, ruzie, overleg. Oat 
geldt uiteraard wanneer er beslissingen 
moeten worden genomen, soms op korte 
termijn, over zaken, waarover binnen de 
Nederlandse samenleving niet meer een
duidig wordt gedacht. 

Wat de zwakzinnigenzorg betreft kun
nen we hier kort zijn: de kwaliteit is zo nauw 
verbonden met het mensbeeld, dat de 
subjectieve behoefte, ook bij velen, die zelf 
dat onderliggend mensbeeld niet expliciet 
delen, zeer groot is. Het zal echter de gro
te vraag zijn, of onze instellingen een per
soneelsbeleid kunnen voeren, dat hun in 
staat stelt de gedachte van de uniciteit en 
de zorgwaardigheid van ieder menselijk 
Ieven, in de totaliteit van de instelling te Ia
ten blijven doordringen. 

Tot op zekere hoogte geldt dat ook de 
bejaardenzorgsector. Mensen hebben tijd, 
tijd ook voor bezinning, voor herinnerin
gen, voor de zingevingsvragen. De aan
wezigheid van pastorale zorg, maar ook de 
gemeenschapsvorming die uit kan gaan 
van gezamenlijk Ieven en vieren, de ver
trouwde ritmes van de jaarorde, dikwijls li
turgische ritmes, maken van een huis een 
tehuis. Nu er zo'n verdunning plaatsvindt 
van de contacten tussen de opeenvolgen
de generaties, zal men het in de toekomst 
vooral moeten hebben van de menselijk
heid en de herkenbaarheid tussen leeftijd-
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genoten. In die zin is voor de kwaliteit van 
het bestaan de stijl en de sfeer van het be
jaardenhuis nog belangrijker dan vroeger. 
Er zijn dan ook duidelijke signalen, en we 
moeten ze registreren, dat er meer adres
santen zijn voor identiteitsgebonden ver
zorgings- en verpleeghuizen dan men op 
grond van actieve kerkparticipatie zou mo
gen verwachten. 

Op grond van objectieve en subjectieve 
behoefte ben ik niet somber over het per
spectief voor christelijke instellingen voor 
het jaar 2000 en daarna. Maar ik ben niet 
gerust op de kansen, die een vercommer
cialiseerde samenleving geeft, en ook de 
politiek, die de premissen van veralge
menisering, schaalvergroting, en regionali
sering waarschijnlijk niet echt heeft opge
geven. Die drie tendensen blijven de grote 
bedreigingen van de instellingen met een 
levensbeschouwelijke identiteit. 

In dit verband moet ik helaas de uitdruk
kelijke aandacht vragen voor het standpunt 
van minister Hedy O'Ancona van WVC. Blij
kens aanschrijven aan diverse identiteitsge
bonden koepelorganisaties stelt zij expliciet 
de voortzetting van de subsidiering afhan
kelijk van fusie tot algemeenheid. Vitale or
ganisaties die werken aan sociale vernieu-

Minister D'Ancona tast de 
dragende uitgangspunten 
van onze samenleving aan 

wing, maatschappij-opbouw en emancipa
tie worden zo gedwongen tot neutraliteit. 
Zij tast daarmee als overheid dragende uit 
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gangspunten van onze samenleving aan. 
Een duidelijke reactie is hier op zijn plaats 

Een nieuwe positiebepaling 
Er is kennelijk behoefte aan levensbe
schouwlijk gernspireerde instellingen. Ho
pelijk zijn ook in de politiek krachten te 
mobiliseren, buiten de sfeer van de chris
telijke partijen, die oog hebben voor die 
behoefte, voor de rijkdom van de plurifor
miteit en de dreigende verschraling en ver
trossing. Het is een uitdaging ervoor te zor
gen dat die behoefte kenmerkende realiteit 
kan blijven. De beantwoording van die uit
daging zal op drie niveaus gevonden moe
ten worden. 
- bij de instellingen zelf; 
- in de samenleving; 
- en in de politiek. 
Maar er is vooraf een boodschap, die opal 
die drie niveaus moet doorklinken: het le
vensbeschouwelijk gernspireerd particu
lier initiatief is er niet voor zichzelf, noch uit
eindelijk voor de doelgroep. De tijd van de 
verzuiling is voorbij. Het Ievert een dienst 
aan heel de samenleving. Oat is geen trou
vaille voor overleven in een geseculari
seerde samenleving, voor subsidie uit al
gemene middelen. Het is ten diepste het 
charisma van een instelling, die zich be
roept op het voorbeeld van lemand die 
voor heel de wereld gezonden is. 

Maar als mijn analyse juist is, dan moet 
op het niveau van de instellingen op de al
lereerste plaats ook ernst gemaakt worden 
met dat eigen levensbeschouwelijke pro
fie!. Een verdoezeling zet aileen maar het 
Iicht op groen voor de veralgemenisering. 
lk zeg het de instellingen op het in februari 
gehouden congres over Levensbeschou
welijke identiteit en politiek na 'Laat het 
profiel en de identiteit niet aan de pastor 
over; laat de ethische kwesties niet aan de 
medische staf over. Bestuur- en directie 
zullen nooit meer homogeniteit en geslo
tenheid van opvattingen bereiken, en wel
licht is dat wins!. Maar door ethische kwes
ties steeds in het centrum van beleid en 

van heel de instelling komt er ook die boei
ende persoonlijke vertaling en die vorming 
van een nieuwe eigenheid. Oat is soms 
pijnlijk op korte termijn en ten aanzien van 
een individuele hulpvrager. Maar op de 
lange duur is het de echte invulling van de 
pluriformiteit, op basis waarvan ook geko
zen kan worden'. 

Voor de bejaardensector zou ik er nog 
aan willen toevoegen, dater grote behoef
te op vele plaatsen aan het ontstaan is voor 
een rol in de eigen omgeving, buiten de 
muren. Oat is niet uniek. In ons rapport 
'Groot-stedelijk besturen' bepleiten wij, dat 
bijvoorbeeld woningbouwverenigingen een 
buurttaak oppakken tot verbetering van 
het stedelijk milieu en tot bevordering van 
veiligheid. Als vervreemding en eenzaam
heid de in het oog springende kenmerken 
zijn in zoveel vergrijzende buurten, dan 
zou het ook tot die inspiratie gerekend kun
nen worden om de aanwezigheid van een 
geografische tot een sociale te maken. 

En voor aile instellingen is het noodza
kelijk om binnenshuis of bij derden zeer 
veel in herkenbare opleidingen te investe
ren. Een vak als gezondheidsethiek hoort 
thuis bij de beroepsopleiding, op aile ni
veaus. En misschien moet soms met ac
ceptatre van de heterogeniteit ook een dui
delijk toerustingsprogramma komen in 
basisnoties van de eigen grondslag, die 
vroeger als vanzelfsprekend werden ver
ondersteld, maar nu niet meer meegege
ven zijn. Het zou goed zijn om zich in te 
zetten voor een echt herstel van bijvoor
beeld het vak medische ethiek op HBO
opleidingen. 

Wat de relatie met de samenleving be
treft, is er aldie duidelijke herkenbaarheid, 
maar het gaat er op de eerste plaats om 
niet benauwd te zijn voor marketing. Als 
het waar is, dat de kwaliteit goed is, door 
een bewuste combinatie van mensbeeld, 
bestuurlijke betrokkenheid, medische en 
paramedische deskundigheid, dan mag 
dat gezegd en geweten zijn. 

bestuur te brengen en een zaak te maken Het is vandaag nog onzeker hoe de balans 
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zal uitvallen tussen de nieuwe kansen en 
bedreigingen van het christelijke zorgaan
bod in de komende jaren Zeker is wei, dat 
de voorkeur van de hulpvragers en de keu
ze van de verzekeraars de beslissende 
elementen zijn, in plaats van de overheid. 
Marketing naar de potentiele hulpvragers 
is nodig, maar daarnaast dient een zwaar 
en ingrijpend antwoord voorbereid te wor
den voor de contacten met de verzeke
raars. lk hoop dat de discussie op dit punt 
meer helderheid brengt, maar ik vrees dat 
de natuurlijke voorkeur van verzekeraars 
om met grote combinaties van zorgaanbod 
zaken te doen, zal leiden tot grotere be
stuurlijke samenwerking met name tussen 
nu nog kleinere zorgaanbieders. Non-com
mercialiteit, in de strijd tegen commerciali
teit, hoeft niet softer te zijn: ook zij kunnen 
zich bedienen van de concern-approach, 
en de cobperatieve gedachte is iets wat 
ons principieel niet vreemd is. Wij wijzen 
de institutionele schaalvergroting af. Maar 
combinaties van kleinere zorginstellingen 
op cobperatieve basis zouden wei eens 
marktpartij kunnen maken, die moeilijk te 
passeren vall. Juist nu er nog zoveel onze
kerheid is moeten we preluderen op de 
ontwikkelingen, ze mede vorm geven. 

Oat geld! uiteraard ook in de directe 
contacten met de politiek. Onlangs is het 
verslag verschenen van het congres Le
vensbeschouwelijke identiteit en politiek. 
Het is een gezamenlijke produktie van de 
organisaties en instellingen die het con
gres hebben gedragen. Het Ievert een 
voorstel voor een nieuwe presentatie, een 
nieuwe dialoog van identiteitsinstellingen 
met de politiek Het betreft een duidelijke 
doordenking en programmering van de re
latie van deze instellingen met de politiek 
en omgekeerd. Een doordenking begin! bij 
het Europese niveau en eindigt op het lo
kale nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen 
en n·reuwe bedreigingen. Het gaat om de 
afzonderlijke sectoren van de sociaal-eco
nomische organisaties tot de media. Het is 
nu ook urgent, dat organisaties als de CVZ 
en de aangesloten instellingen zich be-
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wust worden, dat er zwaar moet worden 
gernvesteerd in het contact met de politiek, 
niet aileen of op de eerste plaats als /obby
opdracht, maar om door research en com
municatie wederzijds de vraag te stellen, 
hoe de toekomst van de gezondheidszorg 
er uit kan zien, de zorg in het algemeen, in 
ons land met zijn nieuwe demografische 
problematiek, met zijn nieuwe maatschap
pelijke opgaven om de integratie van de 
samenleving te behouden en om de indivi
duele vragen naar zingeving aan bod te Ia
ten komen. Zwaar investeren in contacten 
met de politiek over de mogelijkheden en 
de grenzen van de zorg. Contact is nodig 
tussen verwante zorginstellingen en de po
litiek; het gaat om een samenspraak van 
gelijksoortige instellingen, die elkaar mo
gen bevragen en inspireren op het punt, 
hoe de grondslag in de komende decennia 
in Nederlands maatschappelijk engage
ment, in het oppakken van nieuwe uitda
gingen, vertaald kan worden. Dit vraagt 
echte prioriteit in aandacht, menskracht, 
samenbundeling en geld. Dit zijn de toe
komstinvesteringen, die !ellen. 

Ook aandacht van de politiek, van de 
politieke partijen. De nieuwe positionering 
van christelijke instellingen voorbij de 
eeuwwisseling, hun dienstaanbod aan 
heel de gemeenschap, hun concept van 
effectiviteit en kwaliteit zonder commercia
liteit, vraagt van de politiek, zeker de chris
telijke politiek, een doordenkrng van de 
mogelijkheden, de garanties, de voorwaar
den van functioneren in zo sterk gewijzig
de omstandigheden. Het verslag van het 
congres 'Levensbeschouwelijke identiteit 
en politiek' bevat een voorstel voor een 
werkprogramma voor de komende twee 
jaar, waaronder een grote beleidsstudie 
over die nieuwe positionering van de parti
culiere sector tegenover zoveel nieuwe 
maatschappelijke vragen, tegenover en 
met die overbelaste overheid, ten gunste 
van een vitale invulling van de blauwdruk 
van een verantwoordelijke samenleving. 

Het worden stormachtige jaren, die ja
ren negentig, maar storm kan de vloot ook 
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snel Iaten varen. In ieder geval is de be
hoefte aan duidelijke koers en gezamenlijk 
optrekken grater dan ooit. De nieuwe Ne
derlander zal behoefte hebben aan chris
telijke zorginstellingen. Die nieuwe Neder
lander is een weduwe van een jaar of ze
venenzestig, die nog twintig jaar te Ieven 
heeft, een eind van haar kinderen vandaan 
woont, en die het vooral moet hebben van 
het contact met buurt- en leeftijdgenoten, 
met gelijkgezinde tehuisgenoten soms. Zij, 
en die patient, die zich mens en geen be
ademingsmachine wil voelen, die gehandi
capte kinderen, en hun ouders, maar ook 
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die samenleving die grenzen durft te stel
len aan manipulatie en verhandelbaarheid 
van het menselijk Ieven zelf, die zijn het die 
moeten gaan bepalen, of er voor christelij
ke instellingen na 2000 nog perspectief is. 
lk denk van wei. 

J.JAM.v.G. 
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Brinkel, drs. Th.B.F.M. en Naar een dialoog tussen de wereld- HI 
drs. A. Klink, godsdiensten (boekbespreking) 10/91 403 HI 
Brinkel, drs. Th.B.F.M., Groepsgesprek Geloof en Cultuur 1/91 3 le 
Brinkel, drs. Th.B.F.M., Stem geven aan de rechten van kleine volken 

(column) 2/91 45 J~ 
Brinkel, drs. Th.B.F.M., Interview met prof. dr. Adolf Hampel 4/91 165 Jc 
Brinkel, drs. Th.B.F.M., Interview met minister-president drs. R.F.M. 

Lubbers 6-7/91 269 K; 
Brinkel, drs. Th.B.F.M., Interview met prof. dr. 0 Kuschpeta 12/91 511 Ki 
Brinkman, drs. H.J., Ontwikkelingssamenwerking en universiteiten 1/91 13 Ki 
Brinkman, mr. drs. L.C., ldentiteit is niet vrijblijvend (column) 4/91 123 Ki 
Bruggen, drs. J.C. van, Wordt het bijzonder confessioneel onderwijs Kl 

bedreigd? 4/91 147 dl 
Cammaert, mr. P.A.G., Christelijke vakbeweging een sleutel tot K 

gemeenschapszin 6-7/91 250 m 
Doorewaard, dr. M.E.M., Milieubeleid door branche-organisaties 6-7/91 255 K 
Eyskens, prof. dr. M., Tekenen van hoop tegen beter doemweten in 6-7/91 233 a< 
Frinking, prof. drs. G.A.B., Het SER-advies over de kinderbijslag een K 

gemiste kans 1/91 23 

530 Chr~sten Democratische Verkenningen 12/91 Ct 



lnhoudsopgave 1aargang 1991 

Gennip, mr. J.J.A.M. van, Europese democratie meer dan 
verschuiving van bevoegdheden (periscoop) 1/91 38 

Gennip, mr. J.J.A.M. van, Het belang van de provincie (periscoop) 3/91 106 
Gennip, mr. J.J.A.M. van, Provincie en pluriformiteit (periscoop) 4/91 174 
Gennip, mr. J.J.A.M. van, Profilering van de EVP (periscoop) 5/91 209 
Gennip, mr. J.J.A.M. van, De democratische wereldrevolutie en de 

christen-democratie (peri scoop) 8/91 322 
Gennip, mr. J.J.A.M. van, In het hart van het beleid (periscoop) 9/91 365 
Gennip, mr. J.J.A.M. van, Een wereldwijd programma voor de christen-

democratie (periscoop) 10/91 411 
Gennip, mr. J.J.A.M. van, Midden Europa vanuit de christelijk-

sociale traditie (periscoop) 11/91 473 
Gennip, mr. J.J.A.M. van, Kanttekeningen bij de overheidstaak in de 

gezondheidszorg (periscoop) 12/91 520 
Gennip, dr. P.A. van, Christelijke sociale beweging op een 

~ 
keerpunt 10/91 390 

I Greven, drs. J., De angst voor Barbara 6-7/91 241 
Grin, dr. J., Geengageerde politiek en complexe 

samenleving (column) 9/91 333 
Grinten, prof. mr. W.C.L. Nederland en de overzeese rijksdelen 9/91 357 
van der, 
Haan, dr. R.L., Kerk in de omroep 11/91 429 
Haan, prof. mr. P. de, Een brug tussen politieke theorie en praktijk 

(boekbespreking) 3/91 92 
Hampel, prof. dr. Adolf, Religieuze achtergronden bij het 

nationaliteitenvraagstuk (interview) 4/91 165 
Hirsch Ballin, mr. dr. Politieke besluitvorming en veranderende 
E.M.H., religiositeit ( documentatie) 5/91 219 
Hirsch Ballin, mr. dr. De overheid: een facilitair bedrijf op de 
E.M.H., mark\ van sociale ondernemers 6-7/91 245 
Hoogendijk, mr. W.C.D., De halve waarheid (boekbespreking) 10/91 379 
Huibers, mr. A.K., Europa en gezondheidszorg (column) 10/91 377 

~ 
lersel, mr. J.P. van, Actievere Europese betrokkenheid van 

Kamer noodzakelijk 5/91 181 
Jansen, dr. Thomas, Solidariteit met het Oosten 9/91 335 
Jong Ozn., drs. K. de, Hoe nu verder met het confessioneel 

onderwijs 12/91 487 
Kastelein, drs. M., Worsteling over armoede en participatie 3/91 101 
Kimman, prof. dr. E.J.J.M., Geloof en gerechtigheid (column) 5/91 179 
Kimman, prof. dr. E:..J.J.M., Kroniek: Christelijk-sociaal denken 11/91 462 
Kimman, prof. dr. E.J.J.M., De overheid geeft De overheid neemt 6-7/91 260 
Klink, drs. A. en Naar een dialoog tussen de wereld-
drs. Th.B.F.M. Brinkel, godsdiensten (boekbespreking) 10/91 403 
Klink, drs. A. en Groot-stedelijk besturen (periscoop) 2/91 79 
mr. drs. J.P. Balkenende, 
Klompe, dr. M.A.M., brief Christelijke tolerantie en P.C. Hooftprijs 2/91 85 
aan dr. J.J. Buskes 
Klop, drs. C.J., Hij sprak niet zoveel over zijn geloof, hij 

handelde ernaar (boekbespreking) 2/91 70 
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Klop, drs. C.J., Moraliseren over burgerschap (column) 6-7/91 
Kraaijeveld-Wouters, J.G., Vernieuwing binnenlands bestuur (column) 
Kuitert, dr. H.M., Prenatale diagnostiek als persoonlijk en 

Kuschpeta, prof. dr. 0., 
politiek probleem 
De Oekra'i'ne, begin van de bevrijding 
(interview) 

Lieshout, ir. W.C.M. van, Deregulering. Het kan niet. Het moet wei 
(column) 

Lubbers, drs. R.F.M., 

8/91 

4/91 

12/91 

11/91 
Het klimaat is rijp voor sociale 
verantwoordelijkheid 
Christen-democraten en conservatieven 

6-7/91 
Maertens, P., 
Meijknecht, prof. dr. 
P.A.M., 
Mennes, prof. dr. L.B.M., 

Notenboom, prof. dr. 
H.A.C.M., 
Post, dr. D., 
Postma, prof. mr. dr. A., 
Sap, drs. J.W., 
Scholten, drs. W.F., 
Soeteman, prot. mr. A., 
Spanning, dr. H. van, 

Strop-von Meijenfeldt, 
drs. T.L.E., 
Wissen, dr. G.J.M. van, 

Woldring, prof. dr. H.E.S., 

Privatisering in Polen 

Relevante ontwikkelingen in de wereld
economie voor de ontwikkelingslanden 
Angst voor succes (column) 

Ongelijke kansen op gezondheid 
Wettelijke bescherming van het Nederlands 
De bevordering van universele mensenrechten 
Ervaringen van christelijke leden van de PvdA 
DNA als bewijsmiddel 
Omvangrijke studie naar het Kabinet-Beel 
(boekbespreking) 
HaHi: Uitdagingen voor de jonge 
democratie 
Publieke gerechtigheid, de ideologie van het 
CDA verwoord (boekbespreking) 
Het gelijk van Kaland (column) 

5/91 
11/91 

4/91 
1/91 

8/91 
9/91 
1/91 
2/91 

11/91 

2/91 

5/91 

8/91 
12/91 
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Rubrieken 

• Boekbespreking I 

Aalders, dr. W., Er staat geschreven en er is geschied 8/91 302 
Albeda, prof. dr. W., Aan deze zijde van het Binnenhof 3/91 89 
Brinkel, drs. Th.B.F.M. en Naar een dialoog tussen de wereld-
drs. A. Klink, godsdiensten 10/91 403 
Haan, prof. mr. P. de, Een brug tussen politieke theorie en praktijk 3/91 92 
Hoogendijk, mr. W.C.D., De halve waarheid 10/91 379 
Klop, drs. C.J., Hij sprak niet zoveel over zijn geloof, hij 

handelde ernaar 2/91 70 
Spanning, dr. H. van, Omvangrijke studie naar het Kabinet-Beel 2/91 74 
Wissen, dr. G.J.M. van, Publieke gerechtigheid, de ideologie van het 

CDA verwoord 8/91 313 

Buitenland 
Hampel, prof. dr. Adolf, Religieuze achtergronden bij het 

nationaliteitsvraagstuk (interview) 4/91 165 

"' 
Kuschpeta, prof. dr. 0., De Oekralne, begin van de bevrijding 

I (interview) 12/91 511 
Meijknecht, prof. dr. Privatisering in Polen 11/91 454 
P.A.M., 
Strop-von Meijenfeldt, Ha'iti: Uitdagingen voor de jonge 
drs. T.L.E., democratie 5/91 189 

Christelijk-sociaal 
Balkenende, mr. drs. J.P., Hoe verder na het Christelijk Sociaal Congres? 12/91 502 
Kastelein, drs. M., Worsteling over armoede en participatie 3/91 101 

Christen-democratie 
Beumer, drs. B., De christen-democratie in Europa 8/91 281 
Maertens, P., Christen-democraten en conservatieven 5/91 199 

Column 
Bos-Beernink, B.F., Zelfstandigheid en verzorging 3/91 87 
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Brinkel, drs. Th.B.F.M., Stem geven aan de rechten van kleine volken 2/91 45 Kr 
Brinkman, mr. drs. L.C., ldentiteit is niet vrijblijvend 4/91 123 Kir 

Grin, dr. J., Geengageerde politiek en complexe 
samenleving 9/91 333 M~ 

Huibers, mr. A.K., Europa en gezondheidszorg 10/91 377 Ha 

Kimman, prof. dr. E.J.J.M., Geloof en gerechtigheid 5/91 179 
Klop, drs. C.J., Moraliseren over burgerschap 6-7/91 231 M• 
Kraaijeveld-Wouters, J.G., Vernieuwing binnenlands bestuur 8/91 279 Sa 

Lieshout, ir. W.C.M. van, Deregulering. Het kan niet. Het moet wei 11/91 427 
Notenboom, prof. dr. Angstvoorsucces 1/91 Mi 
H.A.C.M., Ja1 

Woldring, prof. dr. H.E.S., Het gelijk van Kaland 12/91 0 
Mi 

Cultuur Be 

Brinkel, drs. Th.B.F.M., Groepsgesprek Geloof en Cultuur 1/91 3 
NE 

Democratie Gr 

Boer, H.A. de, Ruimte scheppen voor verantwoordelijkheid 2/91 47 va1 

Documentatie Or 

Balkenende, mr. drs. J.P., Reactie op het basisdocument Bedreigde Bn 

Verantwoordelijkheid 3/91 113 
Hirsch Ballin, mr. dr. Politieke besluitvorming en veranderende Jo 

E.M.H., religiositeit 5/91 219 
Klompe, dr. M.A.M., brief Christelijke tolerantie en P.C. Hooftprijs 2/91 85 
aan dr. J.J. Buskes Or 

Bri 

Ethische kwesties Me 

Kuitert, dr. H.M., Prenatale diagnostiek als persoonlijk en 
politiek probleem 4/91 125 

Soeteman, prof. mr. A., DNA als bewijsmiddel 11/91 444 PE 
Ba 

Europa en 

lersel, mr. J.P. van, Actievere Europese betrokkenheid van Ge 

Kamer noodzakelijk 5/91 181 
Ge 

Geloof en politiek Ge 

Klink, drs. A. en Naar een dialoog tussen de wereld- Ge 

drs. Th.B.F.M. Brinkel, godsdiensten (boekbespreking) 10/91 403 Ge 

Scholten, drs. W.F., Ervaringen van christelijke leden van de PvdA 2/91 58 
Ge 

Gezondheidszorg Ge 

Post, dr. D., Ongelijke kansen op gezondheid 8/91 291 
Ge 

Interview 
Brinkel, drs. Th.B.F.M., Interview met prof. dr. Adolf Hampel 4/91 165 GE 

Brinkel, drs. Th.B.F.M., Interview met minister-president drs. R.F.M. 
Lubbers 6-7/91 269 

Brinkel, drs. Th.B.F.M., Interview met prof. dr. 0. Kuschpeta 12/91 511 
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Kroniek 
Kimman, prof. dr. E.J.J.M., Christelijk-sociaal denken 11/91 462 

Mediabeleid 
Haan, dr. R.L., Kerk in de omroep 11/91 429 

Mensenrechten 
Sap, drs. J.W., De bevordering van universele mensenrechten 1/91 30 

Midden en Oost Europa 
Jansen, dr. Thomas, Solidariteit met het Oosten 9/91 335 

Minderhedenbeleid 
Berkel, mr. J.P. van, Gerechtigheid voor etnische minderheden 12/91 495 

Nederlandse Antillen 
~ Grinten, prof. mr. W.C.L. Nederland en de overzeese rijksdelen 9/91 357 

van der, 

Onderwijs 
Bruggen, drs. J.C. van, Wordt het biJzonder confessioneel onderwijs 

bedreigd? 4/91 147 

Jong Ozn., drs. K. de, Hoe nu verder met het confessioneel 
onderwijs 12/91 487 

Ontwikkelingssamenwerking 
Brinkman, drs. H.J., Ontwikkelingssamenwerking en universiteiten 1/91 13 
Mennes, prof. dr. L.B.M., Relevante ontwikkelingen in de wereld-

economie voor de ontwikkelingslanden 4/91 138 

Peri scoop 
Balkenende, mr. drs. J.P. Groot-stedelijk besturen 2/91 79 

~ 
en drs. A. Klink, 

I 
Gennip, mr. J.J.A.M. van, Europese democratie: meer dan 

verschuiving van bevoegdheden 1/91 38 
Gennip, mr. J.J.A.M. van, Het belang van de provincie 3/91 106 
Gennip, mr. J.J.A.M. van, Provincie en pluriformiteit 4/91 174 
Gennip, mr. J.J.A.M. van, Profilering van de EVP 5/91 209 
Gennip, mr. J.J.A.M. van, De democratische wereldrevolutie en de 

christen-democratie 8/91 322 
Gennip, mr. J.J.A.M. van, In het hart van het beleid 9/91 365 
Gennip, mr. J.J.A.M. van, Een wereldwijd programma voor de christen-

democratie 10/91 411 
Gennip, mr. J.J.A.M. van, Midden Europa vanuit de christelijk-

sociale traditie 11/91 473 
Gennip, mr. J.J.A.M. van, Kanttekeningen bij de overheidstaak in de 

gezondheidszorg 12/91 520 
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Klink, drs. A. en Groot-stedelijk besturen 
mr. drs. J.P. Balkenende, 

2/91 79 

Sociaal-cultureel 
Frinking, prof. drs. G.A.B., Het SER-advies over de kinderbijslag een 

gemiste kans 
Postma, prof. mr. dr. A., Wettelijke bescherming van het Nederlands 

1/91 23 

Sociaal-economisch 
Gennip, dr. P.A. van, 

Terugblik uit 2000 
Bovens, drs. Th.J.F.M., 
Cammaert, mr. P.A.G., 

Christelijke sociale beweging op een 
keerpunt 

Fanfare in ruste 
Christelijke vakbeweging een sleutel tot 
gemeenschapszin 

Doorewaard, dr. M.E.M., Milieubeleid door branche-organisaties 
Kimman, prof. dr. E.J.J.M., De overheid geeft De overheid neemt 

9/91 347 

10/91 390 

6-7/91 265 

6-7/91 250 
6-7/91 255 
6-7/91 260 

Toekomstverkenning 
Eyskens, prof. dr. M., 
Greven, drs. J., 
Hirsch Ballin, mr. dr. 
E.M.H., 

Tekenen van hoop tegen beter doemweten in 6-7/91 
De angst voor Barbara 6-7/91 
De overheid een facilitair bedrijf op de 

233 
241 

mark! van sociale ondernemers 6-7/91 245 

Verantwoordelijke samenleving 
Lubbers, drs. R.F.M., Het klimaat is rijp voor sociale 

verantwoordelijkheid 6-7/91 269 

VERZAMELBAND VOOR CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 

Verzamelbanden van beige linnen, met de naam Christen Democratische Verkennin
gen in groen op de voorzijde en de rug 

Met behulp van de bijgeleverde naalden kunt u er gemakkelijk een complete jaargang 
in opbergen. 

Bij elke band ontvangt u een strookje met jaartal-etiketten. 

De prijs inclusief verzendkosten bedraagt f 17,50 per band (bij bestelling van twee of 
meer stuks f 15,- per exemplaar). 

Te bestellen bij: 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA 
Christen Democratische Verkenningen 
Dr. Kuyperstraat 5 
2514 BA Den Haag 
Telefoon: 070-3424873 
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