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Column 

Drs. T.L.E. Strop-von MeiJenfeldt 

Grenzen verleggen 

Het klonk nog wat aarzelend die eerste 
gelegenheid, waarop het CDA naast de 
natlonale politiek ook Europa ter discussie 
stelde. Een EVP-Iied op de wijs van het 
prachtige Beethoven-lied 'Aile Menschen 
werden Bruder . .. '(ik ga er maar van uit, 
dat Bruder hier ook Schwester impli
ceertl'). De keuze voor een dergelijk lied 
verplicht. Vandaar de vraag hoe wij dit 
Aile Menschen werden Bruder' straks in
houd gaan geven. Vatten wij het exclusief, 
Europees, op of is onze blik breder en ver
leggen w1j 1n 1992 onze grenzen daadwer
kelijk, zodat Aile Menschen Bruder wer
den? 

1992 
De heellangzaam op gang gekomen trein 
van de Europese eenwording begint nu 
e1ndei1Jk vaart te krijgen. Sinds de street
datum 1992 IS vastgelegd, is de bezinning 
op de gevolgen van het wegvallen van de 
Europese binnengrenzen aanmerkelijk 
gemtensiveerd Niet Ianger is 'Europa' 
een zaak van slechts een kleine groep po
litiC! die in Brussel en Straatsburg hobby
lsme bedrijven. In brede lagen van de sa
menlevlng, maar nog vooral in het econo
mlsche deel daarvan, begint de Europese 
hor1zon te gloren. Met dit economische 
voordeel voor Europa wordt de Europese 
gedachte zelf 'verkocht' door het ministe
ne van Bu1tenlandse Zaken in een recente 
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folder. Europa aileen omdat het voordelig 
is en makkelijker om binnen Europa te rei
zen of te verhuizen? 

Voor ons werelddeel zal 1992 vooral 
een bijzonder jaar zijn, omdat grenzen 
verlegd gaan worden. Werd het eerste 
deel van de twintigste eeuw in Europa ge
kenmerkt door (wereld-)oorlogen, tijdens 
het tweede deel van deze eeuw zijn wij 
langzaam naar elkaar toe gegroeid. En 
dat niet aileen op basis van een gezamen
lijke economische inspanning. Maar het 
'Aile Menschen werden Bruder' kan eerst 
dan echt gerealiseerd worden, wanneer 
wij onze grenzen verder verleggen. De 
eenwording van Europa is een prima 
zaak, wanneer het niet tevens einddoel, 
maar slechts tussenstap naar het 'Aile 
Menschen werden Bruder' is. Het nieuwe 
EVP-programma geeft indicaties in die 
richting: 'er moet geen Europa met hoge 
muren komen, protectionisme wordt afge
wezen. De gemeenschap mag zich in 
geen geval voor de rest van de wereld af
sluiten.' Het zal een goede zaak zijn, wan
neer deze EVP-voornemens in Europees 
beleid worden omgezet. De verhoudin
gen met het Oostblok en met de Derde 
Wereld kunnen niet verbeteren door een 
verschuiving van de Europese binnen
grenzen, wei met een daadwerkelijke ver
legging van die grenzen. De ontwikkelin
gen in Midden en Oost Europa en de 



rampzalige situatie in vele ontwikke
lingslanden geven aile reden om het ver
leggen van de Europese grenzen te be
zien vanuit het perspectief van 'Aile Men
schen werden Bruder'. 

1992 
Er is een tweede reden waarom 1992 een 
belangrijk jaar wordt. Het is dat jaar im
mers 500 jaar geleden, dat Columbus het 
Amerikaanse continent 'ontdekte'. Co
lumbus en zijn mensen hebben toentertijd 
grenzen verlegd. Zij waren de voorlopers, 
grondleggers van de hedendaagse ver
deling in de wereld. In hun kielzog maakt 
de kerk in Latijns Amerika zich op om op 
grpotse wijze 500 jaar christendom te vie
ren. Helaas is dat ook nu nog niet voor aile 
(Latijns-)Amerikanen reden tot vreugde. 
Met name de afstammelingen van de oor
spronkelijke bevolking, ooit door de Euro
pese kolonisten geminiseerd, maken zich 
niet op voor de viering van 500 jaar 
christendom, maar, hoewel de meesten 
wei christenen zijn, bereiden zij zich voor 
op de viering van 500 jaar Verzet ('re
sistence'). 1992 wordt derhalve voor de 
bewoners van het Amerikaanse continent 
een viering met een dubbele betekenis. 
Oat legt niet aileen een claim op de Ameri
kaanse samenlevingen, maar verplicht 
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ook ons Europa, vanwaar uit indertijd de 
grenzen verlegd werden. 

Het zou ons sieren, indien wij in 1992 
niet aileen de Europese binnengrenzen 
verleggen. Wanneer wij de lessen trek
kend uit ons (koloniale) verleden, met be
houd van de positieve kanten, nu niet op
nieuw in economisch imperialisme blijven 
steken. Wanneer wij verder kijken, dan 
ons economisch belang op korte termijn. 
De in de EVP verenigde christelijke par
tijen zouden aan een dergelijk Europa in 
mondiaal perspectief mede vorm moeten 
geven. Het EVP-programma geeft daar
toe een aanzet, maar moet verder uitge
werkt worden. Die uitwerking zou bij voor
keur samen met onze 'Bruder' van buiten 
Europa vorm gegeven moeten worden. 
Pas als dat het geval is krijgen de uit
gangspunten van het EVP-programma 
- verantwoordelijke samenleving en 
menselijke waardigheid - daadwerkelijk 
gestalte. 1992 is dan een jaar waarin gren
zen werkelijk verlegd worden, waard om 
te vieren. Dan krijgt het 'Aile Menschen 
werden Bruder' echt inhoud. 
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N1euwe armoede 

Mr. M.C. van Hemert 

Aspecten van armoede 

De verantwoorde!ijke samenleving zit 
bekneld in de regelgeving van een bu
reaucratische overheid Zolang die b!tjft 
bestaan zal de verantwoordelijke samen
leving nooit haar complex van de verzor
gmgsstaat te boven komen. De overheid 
moet vloeren garanderen voor de armen. 
Maar ztj moet oak ingewikke/de regelge
ving terugdringen. 

De discussie over armoede begint goed 
op gang te komen. Belangenorganisaties, 
kerken, actie-comites besteden er uitge
breid aandacht aan. Ook in het Conciliair 
Proces wordt op dit vraagstuk ingegaan. 
Zelfs het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid wijdt er een passage 
aan in zijn begroting voor 1989. 

'Wat is armoede en wie treft het' zijn de 
centrale vragen. Enkele aspecten van dit 
vraagstuk, zoals sociaal isolement, de fi
nanciele positie en werkloosheid worden 
in het onderstaande artikel uitgewerkt. 

Wat is armoede? 
Armoede is moeilijk te definieren. Het is 
een relatief begrip: ledere maatschappij 
zal zelf moeten aangeven wat het niveau is 
dat voor een medeburger niet meer ac
ceptabel is. 1 Deze grens is sterk afhanke
lijk van het welvaartsniveau dat binnen die 
samenleving als normaal wordt gezien. 

Er zijn diverse methoden om deze ar-
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moedegrens te bepalen. Bij de subjec
tieve methodiek bepaalt het individu zelf 
zijn of haar inkomenspositie. Bij de objec
tieve methodiek wordt dit vastgesteld aan 
de hand van door anderen (bijvoorbeeld 
wetenschap of overheid) vastgestelde cri
teria. 

De armoedegrens die de Nederlandse 
overheid hanteert behoort tot de laatste 
categorie en is in 1963 vastgelegd in de 
Algemene Bijstandswet. Bijstand dient 
verleend te worden aan degenen die niet 
over de middelen beschikken om in de 
noodzakelijke kosten van het bestaan te 
voorzien. Dit begrip is niet verder om
schreven. De wetgever was van mening 
dat deze term afhankelijk is van de ontwik
kelingen in de samenleving inclusief het 
sociaal-economisch niveau van de maat
schappij.2 Bijstand betreft aldus een be
paald bedrag waarmee een levensstan
daard bereikt kan worden die minimaal 
acceptabel wordt geacht voor een samen
leving. 

Derhalve bepaalt de Nederlandse wet
gever de armoedegrens op het bijstands
niveau. Het armoedevraagstuk lijkt hier-

Mr. M.C van Hemert (1960) 1s JUriSt, 1nformat1ekund1ge en 
senlor·projectmedewerker biJ de direct1e Algemeen Bele1d 
WelziJn van het m1n1stene van WVC 
1 WeiZIJn en bestaanszekerhetd'. HRWB. 1986 
2 Kamerstuk 6796, nr 3, MvT, TK '61-'62, biz. 12. 
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mee te zijn opgelost, immers niemand 
hoeft onder dit niveau te komen. 

Uit onderzoek blijkt echter dat armoede 
meer is dan aileen een financieel verhaal. 3 

De sociaal-economische positie van de 
'moderne' arme wordt getypeerd door 
weinig scholing, geringe maatschappe
lijke participatie en maatschappelijke be
trokkenheid, woonruimte van mindere 
kwaliteit, uitsluiting van participatie op de 
arbeidsmarkt of een slechte positie 
daarop. lnkrimping van de leefwereld, 
verslechterde sociale contacten of zelfs 
isolatie en geringe sociale mobiliteit zijn 
daarvan het gevolg. De daarmee gepaard 
gaande sociaal-culturele kenmerken wor
den samengevat met de term 'armoede
cultuur'. 

Wie treft het? 
Grofweg zijn twee categorieen aan te ge
ven waarop de term armoede betrekking 
heeft 4 

Dit zijn in de eerste plaats de mensen 
die door de economische crisis uit het ar
beidsproces zijn gestoten en geen toe
gang meer hebben tot (betaalde) arbeid. 
Zij voelen zich veelal de afdankertjes van 
de samenleving zonder uitzicht op structu
rele verbetering. Kenmerkend voor deze 
groep is het terugvallen naar een lager ni
veau, niet aileen financieel maar ook daar 
waar het betreft sociale contacten. Tel
kens blijken sociale en materiele verar
ming samen te gaan.5 

Groepen die hierbij genoemd kunnen 
worden zijn de schoolverlaters van de be
ginjaren tachtig (nog steeds werkloos), et
nische minderheden, oudere alleenstaan
den, een-oudergezinnen, gehandicapten 
en andere arbeidsongeschikten in de 
groep bestaans-onzekeren. Per groep is 
een uitgebreide analyse mogelijk. 

Tegelijkertijd met deze ontwikkelingen 
wordt weer zichtbaar de bevolkingsgroep 
die altijd al aan de onderkant van de sa
menleving heeft gefunctioneerd 6 Het 
gaat hier om gezinnen en alleenstaanden 
die hun maatschappelijke kwetsbaarheid 
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hebben overgedragen van generatie op 
generatie. Deze categorie heeft slechts tij
delijk financieel geprofiteerd van econo
mische hoogtijdagen. In tijd van terug
gang en bezuinigingen blijkt dat dit pro
bleem nooit is opgelost. 

Het precies aangeven van het aantal ar
men van beide categorieen is moeilijk. De 
omvang van het bestand aan echte mi
nima Ievert een indicatie. Met het begrip 
echte minima wordt gedoeld op huishou
dens, van een of meer personen, waarvan 
het inkomen niet meer bedraagt dan de 
voor deze huishoudens geldende netto
bijstandsnorm. In 1987 waren er meer dan 
800.000 echte minima. Ongeveer 250.000 
vormen hiervan de harde kern 7 

De huidige leefsituatie van intergenera
tionele armen dwingt tot de sombere vast
stelling dat kansen op grotere mobiliteit 
voor kinderen uit deze categorie beperkt 
zijn. Men kan hier spreken van een klasse, 
bestaande uit verschillende groepen, 
waarvan het perspectief op verandering 
van hun slechte financiele situatie en ar
beidsmarkt uiterst minimaal is. 

De positie zowel financieel als ar
beidsmarkttechnisch van de eerste cate
gorie ('slachtoffers' van de economische 
crises) is al weinig beter, hetgeen fnuikend 
kan zijn voor de toekomst van hun kinde
ren. Wanneer aan deze positie niets of 
weinig wordt gedaan, is het niet denkbeel
dig dat wij nu bezig zijn met het creeren 
van een nieuwe groep intergenerationele 
armen. Over enkele kabinetten kunnen 
we beoordelen 1n welke mate het huidige 
beleid inderdaad heeft geleid tot een 
tweedeling van de samenleving. 

3 'Moderne armoede", Le1den 1987 
4 "Op het breukvlak van de verzorgmgsstaat". D1akonale 

werkgroep Jongeren. Amsterdam 1987. z1e ook het 
CDJA-rapport "De plagen van Egypte·. Amsterdam 
1986. 

5. De arme kant van Nederland, 1988. 
6. Engbersen e.a "Een mmtmaal bestaan ·. Rotterdam 

1986. z1e ook Durlacher. "De /aagstbetaa/den ·. Amster· 
dam 1965. 

7. SCP-Jaarrapport 1988 
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N 1euwe armoede 

Een christen-democratische visie 
Voor de aanpak van het armoede
vraagstuk is van essentieel belang hoe je 
tegen de overheid en de taak van de sa
menleving aankijkt. Voor de christen-de
mocratische visie h1erop is typerend de 
nadruk op de functie van het maatschap
peiiJk m1ddenveld en het daaruit voort
vloelende samenspel van overheid, geor
ganiseerde verbanden en de individuele 
burgers. D1t is mede neergelegd in het 
kernbegrip gespreide verantwoordelijk
held. 

Het kernbegrip solidariteit doet op aile 
betrokkenen een beroep tot wederzijdse 
d1enstbaarheid. Hierb1j gaat het niet aileen 
om de 'georgan1seerde' solidarite1t (volks
en werknemersverzekeringen) maar ook 
om directe solidariteit. Hierbij wordt een 
du1dei1Jk beroep gedaan op de eigen ver
antwoordelijkheid van burgers en organi
saties. De bestrijdmg van het sociaal isole
ment (zie later) is n1et u1tsluitend een ver
antwoordelljkheid van de overheid. Om
Zien naar medeburgers laat zich niet be
leldsmatig vatten. 

Gerecht1gheid geeft de overheid de 
taak om op te komen voor de zwakkeren 
1n de samenleving. Dit duidt niet aileen op 
het garanderen van sociale vloeren maar 
ook op het ru1mte geven aan maatschap
peiiJke organ1saties en lagere overheden 
ten e1nde deze instanties de gelegenheid 
te geven hun specifieke verantwoordelijk
heid nate komen. De Uuridische) kaders 
die de overheid stelt aan de (georgani
seerde) samenleving moeten werkbaar en 
flex1bel ziJne D1t kan worden samengevat 
onder de term 'een faciliterende over
held'. Een verantwoordelijke samenleving 
d1e bekneld zit in de regelgeving van een 
bureaucrat1sche overheid zal nooit haar 
complex van de verzorgingsstaat te bo
ven komen. Voorbeelden voor dit facilite
ren ZIJn te vinden op het terrein van de 
ABW en werkgelegenheid (zie later). 

De rol van de faciliterende is ook in het 
geding biJ het kernbegrip rentmeester
schap. Niet aileen gaat het hier om een 
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goed en evenwichtig beheer van de 
schepping maar ook om het bevorderen 
van de ontplooiingsmogelijkheden van 
het menselijk talent. 

Sociaal isolement 
Voor de beide categorieen geldt dat zij 
aan de rand van de samenleving zijn ge
raakt dan wei daar langzaam naar toe af
zakken. Sociale contacten !open terug 
daar deze mede zijn gebaseerd op kleine 
geschenken (het bloemetje) en goede ver
halen. Gezien de verminderde financiele 
positie en het verlies aan sociale status, 
wordt het moeilijker contacten aan te hou
den dan wei op te bouwen. Geringe so
ciale mobiliteit is het gevolg. 

In zijn nota lnkomensbeleid 1989 wijdt 
het ministerie van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid (SZW) enkele passages aan 
het sociaal isolement. Aan de hand van 
de CBS-stu die 'Leefsituatie-onderzoeken 
197 4-1986' trekt het de conclusie dat er 
onvoldoende grand is om uit te gaan van 
een afnemende maatschappelijke partici
patie en toenemend sociaal isolement 
voor de mensen met een minimuminko
men. 

Wei constateert SZW dater een perma
nente achterstand bestaat van uitkering3-
gerechtigden ten opzichte van werken
den. Terecht schrijft het dit toe aan achter
grondskenmerken (opleiding, sociaal mi
lieu en dergelijke) en het verschil in inko
men en positie op de arbeidsmarkt. 

Enkele kanttekeningen moeten er ech
ter worden geplaatst bij de bevindingen 
van SZW. Het verschil met de overige lite
ratuur is wei heel opvallend. Het SCP-jaar
rapport 1988 concludeert dat Nederland 
in het algemeen de economische recessie 
goed heeft overleefd. Echte minima en 
langdurig werklozen zijn van dit gunstig 
perspectief verstoken. Ook het rapport 
'Minima zonder marge' van onder andere 
de Gemeentelijke Sociale Dienst Rotter-

8 'T echnologJe 1n een verantwoordei!Jke samen/evmg', 
WI. 1987 
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Nederland heeft de 
econom ische recessie 
goed overleefd. 

dam komt tot andere conclusies dan SZW. 
De door SZW onderzochte groep is die 

van uitkeringsgerechtigden. Deze is bre· 
der dan de categorie echte minima het· 
geen het beeld kan vertekenen. De con
clusie, getrokken door SZW, dat sinds 
1983 het verschil in maatschappelijke par
ticipatie tussen uitkeringsgerechtigden en 
werkenden is toegenomen, zal nog ster
ker gelden voor de echte minima. Juist 
hiertegen en tegen de achterblijvende 
koopkrachtontwikkeling voor de echte mi
nima, lopen de in de inleiding genoemde 
instellingen te hoop. 

Bestnjding van het sociaal isolement is 
n1et uitsluitend een taak voor de overheid. 
Omzien naar medeburgers is niet iets dat 
zich beleidsmatig laat vatten. Zoals uit de 
laatste alinea blijkt, 1s deze uitdaging 
reeds opgenomen door enkele maat
schappelijke organisaties. 

Daar waar het gaat om de tinanciele toe
gankelijkheid van voorzieningen (varie
rend van jeugdcentrum tot museum) lig
gen er taken voor de overheid. Van be
lang hierbij is wei dat de voorzienmgen 
worden gebruikt door die groepen waar 
deze in oorsprong voor waren bestemd 9 

Ook gemeentelijke overheden kunnen 
voor stedelijke voorzieningen deze rol ver
vullen. 

Terecht wordt in dit kader in Amsterdam 
gediscussieerd over de zogenaamde 
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stadspas. Een dergelijke pas geett reduc
tie op vele soorten voorzieningen inclusiet 
het openbaar vervoer en is voor iedereen 
te verkrijgen. Uitkeringsgerecht1gden 
kunnen, volgens de voorstellen, deze 
stadspas gereduceerd verkrijgen v1a de 
uitkerende instantie. 

Het terugdringen van ingew1kkelde wet
geving is een tweede taak van de over
heid 1n deze. Uit onderzoek is gebleken 
dat een veelheid van regel1ngen isolerend 
werkt met name in de richting van de 
laagste inkomensgroepen.10 

Een ander facet van het sociaal isole
ment is de vraag in welke mate de gemld
delde burger zich bewust is van het ar
moede-vraagstuk. Typerend voor de dls
cussie over dit onderwerp is het bagatelli
serend karakter daarvan. Om deze reden 
probeert de actie 'Amsterdam tegen ver
arming' een bewustwordingsproces te 
starten, met name bij de Amsterdamse 
kerken en haar leden. Terecht hebben de 
betrokken organisaties deze signalerende 
tunctie aan zich getrokken. Een samenle
ving en haar burgers kunnen aileen dan 
verantwoordelijk bezig zijn wanneer zij 
ook weten en besetten welke problemen 
er spelen. 

Kennis en beset is echter n1et vol
doende. Zelts in het geval de overheid 
haar taken optimaal uitvoert loopt d1t stuk 
wanneer er bij de individuele burgers niet 
de mentaliteit aanwez1g is om daadwerke
lijk solidair te zijn met de genoemde groe
pen. 

Koopkracht 
Aan de welvaartsgroei waarvan sinds 
korte tljd weer sprake is, hebben de echte 
minima geen deel. Hun pos1tie dre1gt zelts 
te verslechteren door het cumulatie-ettect: 
de inkomensettecten van aile overheids
maatregelen te zamen. SZW mist naar 
eigen zeggen de kennis over de gevolgen 

9 ·Genoeg van de staat? toespraak Bnnkman to Le1den. 
911-88 

10 De smalle beurs breed wtgemeten · Reg1oplan. 1988 
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N 1euwe armoede 

van het totale pakket aan bezuinigin
gen.11 Niettemin, zo stelt het, lijkt de con
clusle gerechtvaardigd dat het negatieve 
koopkrachtetfect in 1988 voor mensen op 
m1nimumniveau die met diverse maatre
gelen te maken hebben slechts in uitzon
deriiJke gevallen de - 1 ,5% zal overtreffen 
en z1ch overigens doorgaans zal bewegen 
tussen - 1 en 0%. 

SZW maakt geen verdere schatting hoe 
groot het aantal 'zeer uitzonderlijke geval
len' IS en hoe deze men sen geholpen kun
nen worden. Ook over de verdere aanpak 
van het cumulatieprobleem wordt niet ver
der gerept. De 'onbekendheid met moge
IIJke cumulatiepatronen' blijft, hoewel er al 
beZUinigd wordt vanaf het eind van deja
ren zeventig, bestaan. 

Zoals hierboven reeds gesteld behoort 
het garanderen van de sociale vloeren in 
de samenleving tot de taak van de over
held. Met name het cumulatie-etfect 
brengt de garantie voor deze vloeren 1n 
gevaar. Een oploss1ng in de steer van de 
ABW l1gt voor de hand. Deze wet is oor
spronkeiiJk bedoeld om op individuele ba
SIS bijstand te verlenen. Oplossing van bo
venmatlge cumulat1e-effecten ligt in het 
verlengde van deze doelstelling. 

Ook voor het vraagstuk van de koppe
lmg aan de algemene welvaartsontwikke
llng biedt de ABW mogelijkheden. Het be
gnp 'noodzakeiiJke kosten van bestaan' is 
gerelateerd aan een inkomensniveau dat 
m1n1maal acceptabel is binnen een sa
menleving. Op basis van deze filosofie is 
een koppeling vastgelegd tussen dit ni
veau en de algemene welvaartsontwikke
lmg (zie ook de Wet Aanpassingsmecha
nlsmen). Deze is om budgettaire en ar
beldsmarkt-technische redenen losgela
ten 1n de afgelopen economische crisis en 
vervangen door een beleid van Jaarlijkse 
bele1dsmatige koppelingen. 12 De idee 
van een daadwerkel1jke band is echter in
herent aan de formulenng die is vastge
legd in de ABW. Uitgaande van een alge
meen toenemende welvaartsontwikkeling 
l1gt herstel van deze koppeling in de rede. 
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Ook het argument 'verschil tussen uitke
ring en loon geeft een prikkel tot werken' 
heeft zijn maatschappelijke grenzen. 

Bij het volgende punt is de ABW we
derom van belang. Oorspronkelijk is deze 
wet bedoeld om op individuele basis 
bijstand te verlenen voorzover daar be
hoefte aan bestaat. De gemeente werd 
vanwege haar directe betrokkenheid met 
de burger geacht deze schatting te kun
nen maken. 

De ingewikkelde wetshistorie sinds de 
totstandkoming van de ABW heeft niet bij
gedragen tot een heldere en makkelijk uit 
te voeren wet. Het lijkt meer op een lap
pendeken die bijeen wordt gehouden 
door circulaires en aan vernieuwing toe IS. 
Van de eigen bevoegdheden voor ge
meenten 1s weinig overgebleven. De be
oogde individuele bijstandsverlening is 
daarmee op de tocht komen te staan. 

Reeds eerder is gesteld dat het tot het 
takenpakket van de overheid behoort om 
de sociale vloeren te garanderen en facili
telten te verschaffen aan derden om hun 
verantwoordelijkheden nate komen. Ge
zien de afstand tussen 'Den Haag' en de 
individuele burger is de oorspronkelijke 
keuze om beleidsvrijheid te geven aan ge
meenten, een juiste. De ABW dient dan 
ook weer ingericht te worden overeen
komstig haar eigenlijke doelstelling. 'Het 
is een uitdaging voor de gemeenten om 
de relatief toegankelijke politieke aan
spreekbaarheid te benutten, ten einde in 
de toekomst een verantwoorde lokalise
ring van de sociale zekerheid te ontwikke
len, in samenspraak met clienten van de 
GSD's en in relatie met andere ter plaatse 
aanwezige voorzieningen. '13 

Apart moet aandacht worden gegeven 
aan de diverse noodfondsen die door ge
meenten in het Ieven zijn geroepen van
wege de toenemende schuldenproble
matiek. Ongeveer 48% van de echte mi-

11 ·lnkomensnota 1988 SZW. 
12 Regeerakkoord Lubbers II 
13 lnleldmg wettekst ABW, Kluwer 1988 
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opleidingsniveau 

basis, onvolt. V.O. 
LBO/MAVO 
M 80/HAVO/VWO 
HBO 
Universrtair 
scholrer/student 

beroepsbevolking 

20 
29 
35 
11 

4 
2 

nima heeft een schuldenprobleem 14 
Schuldregeling door de Sociale Dienst is 
op basis van de ABW aileen mogelijk voor 
schulden die verband houden met essen
tiele levensbehoeften Een beroep op de 
Gemeentelijke Krediet Bank is beperkt 
mogelijk vanwege de, om commercieel 
getinte redenen, aangebrachte aanscher
ping van het acceptatiebeleid. Rest voor 
probleemgevallen weinig meer dan ge
meentelijke fondsen zoals die door laatst
genoemden in het Ieven zijn geroepen en 
worden gefinancierd. 

Werkloosheid 
Het derde te belichten aspect is dat van de 
voortdurende werkloosheid. Geen, onre
gelmatig, dan wei ondergewaardeerd 
werk is een van de kenmerken van verar
ming. Effectief terugdringen van de werk
loosheid en creeren van werkgelegenheid 
is mede van belang voor het terugdringen 
van de armoede. 

In de loop der jaren is de werkloosherd 
gestegen van 280.500 in 1979 tot bijna 
700.000 in 1987 (met een piek in 1984 
822.400). Tegelijkertijd is de duur van de 
werkloosheid per werkloze gestegen (zie 
tabel).15 

Opmerkelijk aan de categone langdurig 
werklozen is hun relatief laag oplerdingsni
veau. Ongeveer 80% heeft MAVO of een 
lagere scholingsgraad. Met name de 
groep met een onvoltooide voortgezette 
opleiding is oververtegenwoordigd (zie ta
bel) vergeleken met de andere twee cate
gorieen16 
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werklozen langdurrg werklozen 

37 50 
35 32 
20 11 

6 5 
2 2 

Werklooshe1d naar duur van inschnjvmg. 
emd ;um ( x 1. 000 personen) 

1985 1986 1987 

< 1 Jaar 329 298 294 
1-2 Jaar 159 140 122 
2-3 jaar 104 80 72 
> 3 Jaar 146 169 170 

totaal 738 687 658 

De voor deze mensen geschikte banen 
zijn gedurende de economische recessie 
komen te vervallen. Veel, relatief arbeids
intensieve, industrieen (textiel, schoenen) 
konden de concurrentie met het buiten
land niet meer aan. Daarnaast hebben af
slankrngsoperaties (zowel bij overheid als 
bedrijfsleven) mede door de hoge ar
beidskosten geleid tot een uitstoot van dit 
soort taken en mensen ten voordele van 
hogere functies. Zelden is de 'trap van bo
ven schoongeveegd'. 

Een ander opvallend verschijnsel is het 
boven-gemiddeld zoek- en sollicitatie
gedrag van het merendeel der langdurig 
werklozen. Ongeacht de lengte van de 
werkloosheid zoeken zij actief naar een 
passende baan. Dit zoeken gebeurt ech
ter niet altijd even effectief. Geconstateerd 
is een redelijk sterk arbeidsethos: men wrl 
werken voor een inkomen, ongeacht de 
hoogte daarvann 

14 Z1e 5 en M1mma zonder marge Rotterdam, 1987 
15. U1t SCP-Jaarrapport 1988. 
16 U1t Perspect1el voor langdung werklozen, HRWB nr 46 
17 'Achter 1n de r1j', OSAvoorstud1e. 1987. o a. gec1teerd 

1n SCP-1988 en Arbe1dsmarktperspect1even (GSA
rapport 1988). 
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N1euwe armoede 

Zelden is de trap van 
boven schoongeveegd. 

De uitstoot van arbeidsplaatsen heeft 
geleid tot een grate groep langdurig werk
lozen. Dit leidt tot een (structurele) druk op 
·s lands financien. Tegelijkertijd bestaat er 
een maatschappelijke behoefte aan ba
nen. Hierbij valt te den ken aan concierge
werk op basisscholen, klusjes in bejaar
denoorden (niet-vaktechnisch), eenvou
dig onderhoudswerk aan publieke gebou
wen en terreinen, kaartverkoop en -con
trole biJ het openbaar vervoer. 

De relat1e met bijvoorbeeld een maat
schappelijk probleem als vandalisme, 
dringt zich op. Vandalisme leidt tot grate 
materiele schade en tot een minder ver
antwoordelijkheidsgevoel van mensen 
voor hun eigen wijk of buurt. De Commis
SJe-Roethof kwam in 1984 om deze reden 
tot de conclusie dat het zwaartepunt van 
het preventiebeleid niet gelegd dient te 
worden bij de overheid of de individuele 
burger maar bij het maatschappelijk mid
denveld zoals bijvoorbeeld scholen, vere
nJgingen, wiJkcomites en bedrijven. 18 

Naast de samenwerkingsverbanden van 
pol1t1e en wijkbewoners (de zogenaamde 
buurt-preventie-projecten) moet hierbij de 
nadruk worden gelegd op het functie-ge
bonden toezicht van concierges, conduc
teurs en dergelijke. Sociale controle werkt 
preventief wanneer het gaat om vanda
IJsme. 

Ook binnen de marktsector is de be
hoefte aan relatief eenvoudige banen 
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makkelijk voor te stellen. Voor een deel 
kunnen deze worden afgeleid uit de bo
vengenoemde functies. Voor een ander 
deel zijn zij eigen aan het bedrijfsleven 
zelf. Waar is de loopjongen (aldan niet ge
handicapt) gebleven die voor (duur be
taalde) secretaresses kopieen maakt? 
Waarom zijn er met name in grate steden, 
niet meer fietsenstallingen? Biedt dit geen 
kansen voor kleine bedrijfjes? 

Gegeven het aanbod aan laagge
schoold person eel en de daarmee samen
hangende financiele consequenties en 
gegeven de behoefte binnen de maat
schappij en het bedrijfsleven aan relatief 
eenvoudige banen, rijst de vraag waarom 
beide niet reeds in een eerder stadium tot 
elkaar zijn gebracht. De noodzaak daar
toe wordt urgenter gezien de voorspelde 
ontwikkelingen naar 2000. Geschat wordt 
dat bij onveranderd beleid het arbeidso
verschot aan laaggeschoolden onvermin
derd hoog zal blijven. 19 Een dergelijke 
structurele situatie is maatschappelijk on
aanvaardbaar. 

Het antwoord op deze vraag ligt voor de 
hand. In het merendeel van de gevallen 
zijn de arbeidskosten te hoog voor het 
daadwerkelijk vervullen van deze tunc
ties. De door een werkgever verwachte 
tastbare produktiviteit weegt niet op tegen 
de prijs die hij moet betalen. Niet zozeer 
het netto-loon is bezwaarlijk als wei de 
kosten die voortvloeien uit de inkomsten
belasting en de sociale wetgeving. Om 
deze reden zijn nieuwe functies op dit ni
veau niet te verwachten. De langdurig 
werkloze wordt daadwerkelijk uit de markt 
geprijsd. De kosten van de eerder bespro
ken koppeling aan de algemene loonsont
wikkeling vallen hierbij in het niet. 

Door arbeidseconomen is geopperd 
om het bovenstaande probleem op te 
vangen door de bruto-loonkosten voor 
laagbetaalde functies te verminderen zon-

18 lntee~m-rapport comm1SS1e ·kfe1ne cnm1na!Jtelt' 1984 
19 Preadv1ezen 1987. Kon1nki1Jke Veren1g1ng voor de 
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der dat dit het netto-loon aantast. Dit is mo
gelijk door de loonbelasting en/of de so
ciale premies voor (delen van) deze cate
gorie te verlagen dan wei over te gaan tot 
vormen van loonkostensubsidies. De 
Britse arbeidseconoom Richard Layard 
schat dat deze verlaging zalleiden tot een 
toename van de vraag naar minder ge
schoold werk. 2o Van een verlaging van de 
BTW voor bepaalde diensten mag een 
vergelijkbaar effect worden verwacht. De 
meest recente voorstellen van de werkne
mersorganisaties werken dit uit. Ook het 
voorstel van de CDA-fractie in de Tweede 
Kamer21 laat zich, zij het minder vergaand 
dan die van de sociale partners, leiden 
door deze gedachte. 

Het beleid van de overheid concen
treert zich op dit ogenblik op scholing van 
(langdurig) werklozen, herorienterings
gesprekken, creeren van niet-structurele 
werkervaringsplaatsen met name in de 
collectieve sector en het eventueel aan
scherpen van het sanctiebeleid. Uit
gaande van dit pakket van beleidsinstru
menten en gegeven de faciliterende taak 
van de overheid, zijn de voorstellen van 
de vakbonden een even creatieve als 
noodzakelijke aanvulling. 

Tot slot 
'Wie is arm en wat is dat eigenlijk?' blijven 
moeilijke vragen vanwege het relatieve 
karakter van armoede. De Nederlandse 
wetgever heeft voor haar situatie de ar
moedegrens bepaald op het bijstandsni
veau. De invulling van dit niveau is mede 
afhankelijk van de algemene welvaarts
ontwikkeling. 

Armoede is echter meer dan aileen een 
financieel probleem. De sociaal-economi
sche situatie wordt getypeerd door weinig 
scholing, weinig sociale contacten en een 
slechte positie op de arbeidsmarkt. Drie 
aspecten (sociaal isolement, koopkracht 
en werkloosheid) zijn in dit artikel verder 
uitgewerkt. 

Twee categorieen armen zijn te onder
scheiden: de 'slachtoffers' van de econo-

10 
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mische crises en zij die hun maatschappe
lijke kwetsbaarheid van generatie op ge
neratie hebben overgedragen. Het ge
vaar is niet denkbeeldig dat deze twee ca
tegorieen samen zullen vloeien. Hiermee 
is de tweedeling in de Nederlandse sa
menleving een feit. Maatregelen op het 
terrein van de eerder genoemde drie 
aspecten kunnen dit voorkomen. 

Naast het beroep op solidariteit dat aan 
burgers en maatschappelijke organisaties 
moet worden gedaan, ligt er een belang
rijke taak voor de overheid. Hierbij gaat 
het om het garanderen van de sociale 
vloeren en het bieden van faciliteiten aan 
derden om hun verantwoordelijkheden na 
te komen. 

Bij de bestrijding van het sociaal isole
ment speelt de overheid een rol door het fi
nancieel toegankelijk houden van voorzle
ningen voor de aangewezen doelgroe
pen. Ook gemeenten kunnen in deze 
maatregelen treffen. Verder werkt terug
dringing van ingewikkelde regelgeving 
de-isolerend. 

Een belangrijke rol is echter weggelegd 
voor instellingen en individuele burgers. 
Sociaal isolement kan niet beleidsmatig 
worden opgelost. Koffie drinken, praatje 
maken, hand- en spandiensten verrichten 
is niet iets dat je in een plan samenvat. Dit 
vraagt om een mentaliteitsverandering. 
Het stilzwijgen van de armen breekt pas in 
een werkelijke ontmoeting.22 

Wanneer het gaat om het garanderen 
van sociale vloeren reikt het takenpakket 
van de overheid verder. Oplossingen in 
het kader van de ABW ter bestrijding van 
buitensporige cumulatie-effecten ligt voor 
de hand. Zij is 'Neerlands sociale vangnet' 
bij uitstek. Het herstel van de koppeling 
van de bijstandsuitkering aan de alge
mene welvaartsontwikkeling is in de boe
zem van deze wet besloten. 

20 R. La yard. ·How to beat unemployment" Oxford 1986 
21 Kamerstuk 20800. nr 13. TK 88 "89 
22 Verklaring van de kerken tegen verarmmg m Neder

land. 1987 
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Ook op een derde punt is de ABW van 
belang. Door een lange maar vooral inge
wtkkelde wetsgeschiedenis sinds de tot
standkoming is het oorspronkelijke prin
cipe van individuele bijstandsverlening 
gecombineerd met gemeentelijke uitvoe
ring, verloren gegaan. Aan gemeenten 
d1ent het instrumentarium voor een echt 
minima-beleid te worden teruggegeven. 

Werkloosheid is het derde aspect van 
armoede. Ook hier liggen er mogelijkhe
den voor een faciliterende overheid in sa
menwerking met sociale partners, door 
het terugbrengen voor bepaalde diensten 
van de bruto-loonkosten en zo mogelijk de 
BTW. Zo ver is het echter nog niet. Graag 
Clteer ik Henk Hofstede, voorzitter van het 
CNV in zijn rede van 16 juni 1988: 'Op dit 
moment houden werkgevers, werknemers 
en kabinet elkaar volstrekt in evenwicht 
door blokkades op te werpen tegen rigou
reuze oplossingen. Die blokkades moeten 
worden opgeruimd. Werkgevers moeten 
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dus niet op voorhand beginnen te zeggen 
dat extra werk voor langdurig werklozen 
concurrentievervalsend werkt. De over
heid moet niet op voorhand zeggen dat 
voor tewerkstelling of scholing van vele 
duizenden werklozen geen geld is. De 
werknemers zullen hun stellingname over 
verdringing wat moeten versoepelen. Op 
die manier komen weer nooit uit. Werklo
zen hebben er recht op de zekerheid te 
krijgen dat hun werkloosheid niet Ianger 
dan een jaar zal du ren.' 

De laatste zin laat zich makkelijk para
fraseren: armen hebben er recht op de ze
kerheid te krijgen dat hun armoede niet 
lang zal duren. 
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Mli1eubele1d Mlileub' 

Mr. P.C.E. van Wijmen 

Natuur en milieu in een 
verantwoordelijke 
samenleving 

Bij aantasting van natuur en milieu komt 
de mens uiteinde/1jk zichzelf tegen. Als 
s/achtoffer we/ te verstaan. Natuur en mi
lieu kunnen zeit hun stem met verheffen. 
Als w1j niet spreken voor hen, doet nie
mand het. 

lnleidende opmerkingen 
Er wordt - gelukkig thans ook in het 
CDA 1 - zoveel gesproken en geschre
ven over het milieu, dat het lijkt of er een 
collectieve poging tot verdringing en be
zwering van onheil ondernomen wordt, zo 
in de geest van 'we praten ertoch over, we 
zien toch in hoe erg het is'. Een zesde deel 
van de tijd die de Tweede Kamer uittrok 
voor de algemene beschouwingen werd 
aan het milieu besteed en bleef niet bij 
woorden: men stelde zelfs honderd mil
joen gulden - ongeveer 1% van hetgeen 
nodig zou zijn - ter beschikking. Gewe
tensgeld en gevaarlijksedativum. Zelfs de 
theologie en de ethiek Iaten zich nu in met 
natuur en milieu; in Bestuursforum 1988, 
nr. 1, gal ik enige literatuur en in Christen 
Oemocratische Verkenningen van okto
ber 1988 gaat Rijnvos in op de milieu
ethiek. N'en deplaise de vele aandacht 
die natuur en milieu thans wei van links tot 
rechts ten deel vall, verslechteren beider 
condities en toestand pijlsnel. Het point of 
no return is in zicht, zo niet bereikt sn het 
doet in dit verband voor de leek - hier be-

12 

doeld in de zin van de niet-politicus, nage
noeg iedereen dus - verbijsterend aan 
als hij de volksvertegenwoordigers en het 
ambtenarendom hoort en ziet redekave
len over de vraag wanneer we welke uit
stoot (CKF's, 802, NOx, NH3 en derge
lijke) tot welk lager niveau zullen terug
brengen, met als fopspeen de eindterm 
2000: als het mllieucompartiment in 
kwestie dan niet schoon, althans schoner 
is (en dan volgt doorgaans een 'norm 'stel
ling), dan zullen we het verkeer aan ban
den leggen, de veestapel verminderen. 
spuitbussen verbieden, PET-flessen af
schaffen, en wat al niet meer. We stuiten 
hier op twee tegenstellingen van percep
tieve aard en daarom ook zo moeilijk over
brugbaar: die namelijk tussen lange ter
mijn en korte termijn en die tussen welzijn 
en welvaart. De laatste tegenstelling kan 
worden getransponeerd naar twee weten
schapsvelden: ecologie en economie2, 

die in stede van een antithese een conti
nuum (zouden moeten) vormen. 

Mr. P C.E van W11men (1938) •S advocaat en l1d van deNa
tu u rbescherm 1 ng sraad 

Men kent 1nm1ddels de zeker n1et onverd1enstel1jke bas1s 
voor een d1scuss1e 1n de part'J'n de vorm van de 'Discus 
stenota Mtl!eube 1etd · (okt. 1988) 

2 Men z1e 1n d1t verband de teksten van de gei1Jknam1ge 
stud1edag. georgan1seerd door de Natuurbescher
mlngsraad en de Centrale Raad voor de M111euhyg1ene 
d d. 12 november 1987 (Publ1kat1e van het m1n1ste11e 
van VROM (Staatsu•tgevenJ)) 
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Gelet op al het voorgaande schaam ik 
miJ b1jna nog meer woorden aan de brij toe 
te voegen, terwijl1k geenszins pretendeer 
de steen der wijzen gevonden te hebben. 
Toch verdiep ik mij graag in het thema na
tuur en milieu in een verantwoordelijke sa
menleving, omdat het mijns inziens bij uit
stek vatbaar is voor christen-politieke be
nadering, ovengens zonder enige bedoe
llng tot monopolisering, integendeel: na
tuur en milieu kunnen uit hun aard niet 
partij-gebonden zijn. De motivering van 
deze stelling zal hopelijk volgen uit het eer
ste deel van mijn betoog: het theoretisch 
fundament voor de plaats van natuur en 
mil1eu 1n onze samenleving. Oat gelegd 
hebbende, ga ik in op vragen als wie die
nen z1ch de zorg voor natuur en milieu aan 
te trekken? En: welke mogelijkheden en 
methoden staan daarbij ter beschikking? 
Een antwoord ben ik vooraf schuldig: dat 
op de vraag, waarom natuur en milieu zich 
e1genl1]k 'bij u1tstek' lenen voor aandacht 
van CDA-politici. lk parafraseer de wat 
sleetse verwijzingen naar het boek Gene
SIS en zelfs naar psalm 8: wij mogen dan 
mede-schepper zijn in de vorm van het 
bebouwen en bewerken der aarde, even
zeer zijn wij mede-schepsel of mede
geschapen in welke observatie het bewa
ren doorklinkt. De tweede hoedanigheid 
gmg en gaat bovendien aan het eerste 
vooraf waren wij niet geschapen dan viel 
er niets te scheppen - door ons niet al
thans - en ook het bewaren gaat vooraf 
aan en is noodzakelijk voor het bewerken. 
Aileen immanentie is onvoldoende, even
goed als aileen horizontaliteit of aileen 
bottom-up'. Zander de tegenpolen trans

cendentie, verticaliteit, 'top-down' kapsei
zen de principes en gaan wij met hen ten 
onder. Wie zich overigens nader wil orien
teren over de vragen die ik hier slechts ter
nauwernood kan aanraken, neme kennis 
van het belangwekkende artikel dat D.F. 
Scheltens 1n dit blad publiceerde onder de 
veelzeggende titel 'Ecologische ethiek' 3 
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Natuur en milieu: de basis 
Waarschijnlijk is het opgevallen, dat ik in 
het voorgaande consequent de woorden 
'natuur' en 'milieu' te zamen heb gebruikt, 
daarmee niet het verschil tussen beide 
wegmoffelend, doch benadrukkend hoe
zeer ze samenhangen, ja onlosmakelijk 
verbonden zijn. Wij kunnen onze natuur 
(-waarden) niet intact houden en bescher
men, zonder ons milieu zijn integriteit te
rug te geven. Natuur en milieu zijn de 
voor- en achterkant van dezelfde medaille 
en de ecologie vormt er de verbinding \us
sen. Het landschap is het visueel-psycho
logische aspect van de natuur. Schoon 
water, zuivere Iucht en niet-vervuilde bo
dems vormen de milieu-hygienische zijde 
van een integer milieu en een gave natuur, 
te zamen het ecosysteem aarde opleve
rend. Dit systeem is evengoed in dyna
misch evenwicht als in voortdurende evo
lutie, welk laatste beg rip geenszins strijdig 
is met het geschapen-zijn van aarde, zon
nestelsel en heelal. De capaciteit-tot
evolutie als karakteristiek van al het ge
schapene is een krachtig compliment 
voor de Schepper, indien wij ons al zulke 
ijdelheid mochten veroorloven. Ons ge
drag tot op heden geeft daarvoor in aile 
geval geen aanleiding ... 

Natuur, milieu, landschap en ruimte 
dus, de laatste naar beneden (bodemver
ontreiniging) en naar boven (pollutie van 
Iucht) bezien en ook het milieu gedacht in 
zijn stroomfunctie (waterverontreiniging, 
verplaatsing van vervuiling door klimatolo
gische werkingen, straling, geluidsover
last) dit alles vormt het object van mijn 
bespiegeling. De kernvraag is nu deze: 
waar staat dit geheel met al zijn ecologi
sche wetmatigheden van kringloop en te
rugkoppeling, met zijn bufferend vermo
gen en zelfregulatie, maar ook met zijn 
kwetsbaarheid, d1t systeem waarvan wij 
onontgaanbaar onderdeel uitmaken, 
waar staat nu dit ecosysteem . . be-

3 D.F. Scheltens. 'Ecolog1sche eth1ek. Chnsten Democra
ltsche Verkenmngen. 12/88. 466-472 

13 



leidsmatig, politiek en juridisch gezien. Is 
het een belang, een sector of facet? Is het 
afweegbaar tegen andere belangen en 
dan ook wegstreepbaar? Is het soms een 
soort grondrecht? Is het een prive-goed of 
-zaak dan wei een gemeenschapsgoed of 
is het beide? Vragen genoeg spruiten uit 
die kernvraag voort. 

In november 1988 behandelde de Vere
niging voor Milieurecht mijn preadvies (te 
zamen met dat van de hand van Mr E. 
Bakker over de Natuurbeschermingswet) 
onder de titel: 'Natuurbescherming: na
tuur-recht in een natuurlijk milieu' 4 In dit 
preadvies heb ik een paging gedaan de 
fundamentele en basale karakteristiek van 
natuur en milieu te beredeneren, een pa
ging die, kort samengevat, op het vol
gende neerkomt: al ons maatschappelijk 
en persoonlijk handelen voltrekt zich op 
de grond, de bodem dus en in onze om
geving, in de natuur en het milieu, deze 
begrepen als het ons omgevende, fysi
sche complex, uiteenvallend in zijn 'klas
sieke' compartimenten bodem-water
lucht. Aan dat geheel, dit ecosysteem dus, 
zijn wij ondergeschikt. Wij maken deel uit 
van natuur en milieu, wij bernvloeden hen, 
maar kunnen niet buiten of zonder hen Ie
ven. Dus: natuur en milieu stellen ons de 
wet, niet wij hen. Niet wij bepalen (definie
ren) de natuur en het milieu, - allijkt het 
soms omgekeerd -, doch zij bepalen 
ons. Wij mogen nog zo autonoom lijken en 
dat 'psychisch' bekeken ook zijn, natuur 
en milieu, onze Umwelt, zijn evengoed 
autonoom en zulks dan bezien in fysische 
zin 5 

Wie deze, mijns inziens tamelijk pri
maire, vaststelling onderschrijft kan het 
vervolg van de redenering ook aanvaar
den: natuur en milieu zijn geen belang, 
sector of facet. doch zij vormen letterlijk 
het substraat, de ondergrond, het 'mid
den' waarin en waarop zich al onze hu
mane gestiek voltrekt en afspeelt. Elk han
delen van gemeenschap en individuen 
heeft een ruimtelijke, fysische, natuur- en 
milieucomponent. 
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Enkele eenvoudige figuren verduidelij
ken veel. Men kan de diverse (deel-)belan
gen als taartpunten in een cirkel zetten: 

Het vakjargon spreekt over belangen of 
sectoren. Over al deze sectoren heen 
strekte zich de facetbenadering uit: elke 
sector, elk belang vertaalt zich in een so
ciaal, een cultureel, een economisch of 
een financieel aspect. Deze facetten kan 
men zich voorstellen als ringen die over de 
sectoren heen liggen. De volgorde van de 
facetten is overigens willekeurig gekozen. 

De grootte van de ring geeft geen rang
orde weer (men denke aan een grammo-

4 T z.t. te versch11nen b11 TJeenk W1ll1nk Zwolle 
5 Z1e 1n d1t verband ook het al genoemde art1kel van D.F. 

Scheltens 
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foonplaat: de buitenste groef bevat even
vee! informatie als de binnenste, omdat de 
baansnelheid van een punt op de bui
tenste groef evenredig hoger ligt dan die 
van een punt op de binnenste). lk laat het 
nu aan de lezer over de beide figuren sa
mente smelten tot een. Beantwoordt deze 
facet-/sectorbenadering nu aan de werke
IIJkheid? Neen, immers natuur, milieu en 
ruimte (omgeving, 'm1dden') ontbreken. 

Natuur en milieu zijn niet 
stuurbaar: zij sturen ons. 

Kan men d1e dan niet toevoegen als de zo
veelste sector of als een viJfde facet, als 
een extra ring over de sectoren heen pro
Jecteren dus? Wederom neen natuur en 
m1l1eu ZIJn niet stuurbaar, afweegbaar z1j 
sturen ons. ZIJ stellen ons de wet, (de na
tuurwet zelfs, al is deze term te dubbelzin
nlgl) zoals al gezegd. Kortom, natuur en 
milieu ZIJn geen facet, laat staan een sector 
of een belang. Zij kunnen niet tegen of met 
andere belangen worden afgewogen; er 
kan n1et worden gekozen het mil1eu of de 
natuur te l1quideren, zoals we een fabriek 
slu1ten, een dorpsschool opheffen of zo
veel bedden aan de gezondhe1dszorg 
onttrekken. Zulk handelen is ten aanzien 
van natuur en milieu onmogelijk omdat zij 
substraat zijn, letterlijk ondergrond en om
gevend m1dden. 

De f1guur krijgt aldus haar derde dimen
Sie en wei als volgt. 

Nu kan men zich afvragen of bo
venstaande redenering niet onjuist is, in 
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zoverre dat men toch ook natuurgebied 
kan opofferen aan bijvoorbeeld een weg
trace of een milieucomponent kan aan
tasten - bijvoorbeeld nitraten in het 
grondwater. Zulks is 'technisch' wei mo
gelijk, doch ethisch onaanvaardbaar en 
het resultaat van een gebrek aan afwe
ging of van onbehoorlijke afweging. 
Waarom? Omdat natuur en milieu in hun 
hoedanigheid van substraat als randvoor
waarde en als grens fungeren, zowel feite
liJk als opt1oneel (wensel1jk), zowel descrip
tief als prescriptief. Dit betekent niet, dat 
een sector nooit kan worden gerealiseerd 
ten koste van een concreet stuk natuur, 
doch wei, dat de gezamenlijke belangen
behartiging voor de sectoren nimmer de 
draagkracht van het natuurlijk milieu als 
zodanig te boven mag gaan. Moet ik dus 
'hier' offeren (stedebouw, wegenaanleg, 
industrievestiging), dan zal ik 'daar' moe
ten sparen. Verzwakt men deze plaats, 
dan dient men op gene plaats te verster
ken. Tast men ergens natuur aan, dan zal 
men haar elders en extra moeten ontzien. 
De keuze is niet willekeurig, doch dient 
aan beide zijden in evenwicht te zijn. Het 
totale ecosysteem moet intact blijven en 
de draagkracht daarvan mag niet worden 
overschreden. Men ontveinze zich niet, 
dat er aldus een spanningsveld bestaat 
tussen het bewaren van de mtegnteit van 
natuur en milieu aan de ene kant en het 
bewerken ervan aan de andere zijde. Het 
is beter het bestaan van dit spanningsveld 
te onderkennen dan het te verdringen. De 
consequenties van een concrete beleids-
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keuze kunnen dan beter zichtbaar worden 
gemaakt, terwijl die keuze zelf beter kan 
worden gemotiveerd. Beleid dat natuur en 
milieu ontziet - en dat zal dikwijls een le
vensnoodzaak worden - , zal dan ook 
eerder en in bredere kring worden aan
vaard. 

Voor de milieukant van het vraagstuk 
ligt dit een en ander zo mogelijk nog dui
delijker: het is ten en en male ongeoorloofd 
- in strijd zowel met de gerechtigheid als 
met de (gespreide) verantwoordelijkheid, 
met de solidariteit als met het rentmeester
schap - om milieucompartimenten of 
-componenten te bederven, te verbruiken 
of te vernietigen. Ook hier weer is het ant
woord op de vraag: waarom? Verrassend 
eenvoudig: omdat natuur en milieu pu
blieke goederen zijn, basic human needs 
zoals de Amerikaanse socioloog Etzion1 
die verstaat, goederen van de gemeen
schap, bovenpersoonlijke goederen. Het 
gaat om goederen dte zich uit hun aard 
niet lenen voor exclusief gebruik of exclu
sieve toeeigening door een enkeling of 
een groep. Gebeurt dat loch - verkeer, 
vermesting, zout in de Rijn, luchtverontrei
niging, de voorbeelden zijn legio, ook 
over de landsgrenzen bezien, want de 
stroomfunctie van water en Iucht stoort 
zich nu eenmaal niet aan grenzen -, dan 
pleegt men in wezen een inbreuk op de 
aarde, op de schepping, ecocide dus. Bo
vendien last men per definitie andermans, 
ja allemans goed aan, zodat het bederven 
van een milieucomponent ook een on
rechtmatige daad oplevert. Mutatis mu
tandis gebeurt hetzelfde bij vernietiging of 
verbruik van (grond)stoffen, waar (her-)ge
bruik mogelijk zou zijn, al vergt dit laatste 
(ogenschijnlijk!) hogere kosten. 

Er doet zich bij aantasting van een mi
lieugoed trouwens evengoed een kring
loop voor in die zin namelijk, dat men, al 
bedervend, uiteindelijk ook zichzelf tegen
komt, als slachtoffer dan wei te verstaan. 
Niet voor niets en bewust kwalificeerde ik 
hierboven het substraat-karakter van na
tuur en milieu als randvoorwaardelijk en 
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grensstellend. Waarschijnlijk overvraag ik 
aldus, gelet op de hardheid van ons ge
moed en ook daarvan ben ik mij goed be
wust. Toch kan ik niet anders: natuur en 
milieu kunnen zelf hun stem niet verheffen 
en als wlj niet voor hen spreken, doet nie
mand het. De titel van een der eerste 
noodkreten is in dit verband significant: 
'Silent spring' heel het boek dat R. Carson 
in 1962 het Iicht deed zien en in de verta
ling is die titel nog duidelijker: 'Dode 
lente'. Natuur en milieu spreken wei, maar 
woordeloos. Zij leggen het gewoon af en 
wij zijn de moordenaars, de aansprekers, 
de doodsbidders en de afleggers. 

Natuur en milieu en de praktische poli
tiek 
Waarom vermeng ik (dit voor de kritikas
ters) demagogie telkens met quasi-weten
schappelijkheid, ratronaliteit met emotio
naliteit? Omdat het probleem zo ernstig is, 
zo ongekend groat van schaal, hoog van 
tempo en wereldomvattend. Daarom ook 
stelde ik eerder, dat natuur en milieu een 
zaak zijn van aile partijen en zeker van de 
christen-democratie. Als we het gevaar en 
de ernst van de bedreigingen niet geheim 
zouden houden - de overherd houdt mo
menteel rapporten terug, omdat de con
clusies te onrustbarend zijn -, zouden we 
tot eerlrjke keuzen kunnen en durven ko
men, zoals die voor een werkelljk natro
nale aanpak op 'kamerbreed niveau' in 
een brede coalitie. Men mag de situatie 
gerust vergelijken met een oorlog en de 
gedachten gaan dan gemakkelijk in de 
richting van staatslieden als Churchill en 
zijn aanpak aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog. lnderdaad is het een 
kwestie van (bloed), zweet en tranen . 
Een soort oorlogskabinet zou het milieu
probleem onmiddellijk moeten aanvatten! 

Dit alles klinkt niet parlementair, of gou
vernementeel. Het is not-done om de din
gen bij de naam te noemen en men is al 
gauw een doemdenker. Tach is de poli
tieke arena de enige waar de gewenste 
besluitvorming en regelgeving gestalte 
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kunnen krijgen en in het volgende deel 
van m1jn betoog ga ik daar zo concreet 
mogelijk op in. Alles dient echter te wor
den gelezen en verstaan onder de invals
hoek dat het bij uitstek christelijke politiek 
IS, ziJ het niet bij uitsluiting, om natuur en 
mll1eu, het ecosysteem aarde, de schep
ping, te redden van een totale ineenstor
tmg. Die wordt antropogeen veroorzaakt. 
Het animal rationale 'mens' is ook de 
enige factor die datzelfde ecosysteem 
voor een eindcatastrofe kan behoeden. 
Doet h1j zulks niet omwille van die schep
plng, om zich zelfs wille zal hij het toch niet 
Iaten? 

Politiek uitgangspunt 
Omdat de draagkracht van ons ecosys
teem op macro- (mondiaal), meso- en mi
cro-niveau op vele plaatsen reeds over
schreden is, wordt niet aileen het welzijn 
van velen ernstig bedreigd, doch ook de 
naakte existentie - de pers relateerde 
e1nd november het probleem van de mi
lleu-vluchtelingen. Er dient een set van po
iltieke keuzen te worden gedaan op uiterst 
korte termijn, dat wil zeggen per heden en 
niet 'in het jaar 2000'. Deze beslissingen 
zullen (enige) welvaart kosten, doch wel
ziJn bevorderen. Ministeriegewijs dient 
een centrale milieu-audit te worden ver
ncht, een toets van het departementaal 
geheel van bestaande wet- en regelge
ving en overige 'bewerktuiging' (midde
len, bevoegdheden, instrumenten), alles 
op het aspect 'milieu-gevoeligheid'. Als 
coordinerend ministerie dient (V)ROM op 
d1t punt verderstrekkende bevoegdheden 
te knjgen, vergelijkbaar met die van Finan
ClEm. (V)ROM komt aldus ook zonder meer 
een plaats toe in het kernkabinet. Geko
zen moet voorts worden en wei op syste
matische wijze (circulaire van de minister
president aan de ministeries) voor oplos
Singen die de oorzaken wegnemen in 
stede van symptoombestrijdende lapmid
delen. De brongerichte benadering van 
milieuverstoring door (V)ROM is een voor
beeld van eerstbedoelde aanpak. 6 
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Voor het verkeer, de landbouw, de 
(zware) industrie, het forensisme (wo
nen/werken), de massa-recreatie, de mili
taire oefenterreinen, de luchtvaart, de 
energie-opwekking en -transport, voor 
elke sector is via deze methode een sa
menstel van oplossingen voorhanden, die 
sterk zullen ingrijpen op ons functioneren 
als samenleving en op onze zo hoog ge
prezen individuele keuze-vrijheden, doch 
het alternatief is te catastrofaal dan dat het 
nog kan worden naverteld, laat staan be
schreven, onderzocht en geevalueerd. lk 
werk een voorbeeld uit: die keuzevrijheid 
en de desastreuze consequenties daar
van worden goed ge'lllustreerd door ons 
momenteel totaal vastlopend wegverkeer: 
omdat we, in politicis, opteerden voor de 
zogenaamde modal split - iedereen 
dient zich op elk moment te kunnen ver
plaatsen waarheen hij wil met de zelf ge
kozen vervoerwijze (trein, bus, auto), als 
vond hij daarin de hoogste vorm van zelf
realisatie en -expressie 'als mens' - , is de 
verzuringsgraad waarschijnlijk al zo hoog 
opgelopen, dat massaal afsterven van 
eiken- en dennenbossen niet meer is te 
voorkomen. De vermesting is, met de olie
raffinage en energie-opwekking de an
dere boosdoener. Het is onbeschrijfelijk 
hoe het (economische) belangen blijkt vrij 
te staan zich te vergrijpen aan collectieve 
goederen als natuur en milieu, om zich 
een redelijke positie te verschaffen of een 
redelijk inkomen te verwerven (men 
denke aan de houding van de Fransen ten 
opzichte van onze katalysatorplannen 
vanwege hun Renault-belang). De samen
leving dient voor die positie en dat inko
men op te komen, bijvoorbeeld voor dat 
van de boeren, door een zodanige prijs
politiek rond ons basisvoedselpakket, dat 
de agrarische sector het niet behoeft te 

6 Het 1s dan echter wei zaak dat dtt mtntsterte effecttever 
te werk gaat. zo ZIJn er weltswaar voor bedn1ven fondsen 
beschtkbaar om mtlteubeschermende maatregelen te 
treffen. doch als gevolg van bureaucrattsche 
rompslomp op het mtntsterte ZIJn de gelden niet of nau
weltjks verkrtjgbaar 
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zoeken in tomeloze opbrengstvergrotin
genl 

Politieke keuzen zullen hier de welvaart 
van velen (wat) moeten terugdringen om 
sommigen een redelijk inkomenspeil te 
bezorgen en om het welzijn van allen te 
garanderen. Korte termijn versus lange 
termijn; hebben versus zijn; verbruik ver
sus gebruik; stock versus flow; zichtbare 
'winst' versus verborgen verlies (externali
ties); afwenteling versus solidariteit. 

Economie komt aldus te liggen in het 
verlengde van ecologie, in plaats van 
daarmee een tegenstelling te vormen. Uit 
deze opvatting vloeit voort, dat economi
sche groei, hoezeer op zich zelf ook 
nastrevenswaardig, niet mag plaatsvin
den ten koste van het milieu. Anderzijds zij 
men er zich van bewust, dat de kosten van 
milieusanering ook moeten worden opge
bracht en (een dee/ van) de economische 
groei kan/moet daar ook voor worden 
aangewend. Tenslotte valt in dit verband 
op te merken dat milieusanering en milieu
beheer als zodanig op hun beurt weer bij
dragen aan ons bruto nationaal produkt 
en, minstens zo belangrijk, aan de werk
gelegenheid. 

Economische groei moet 
ook worden aangewend 
voor milieusanering en 
beheer. 

Milieubesef en politiek 
Milieu-politiek kan niet los staan van edu
catie en mentaliteit. De volkswijsheid dat 
elke natie de regering krijgt die zij ver
dient, berust op een heel juiste vooron-
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derstelling, namelijk deze, dat pol1tici en zicl 
bestuurders afhankelijk zijn van en staan Nc 
v66r degenen die hen verkozen hebben. be 
Hier nu gaapt een van de enorme percep- de: 
tie-kloven. De praktische pol1tiek schuwt is 
impopulaire maatregelen, omdat die op sla 
korte term1jn de straf van niet-herverkie- rei 
zing riskeren; zulks met het gevolg, dat de del 
politiek juist datgene achterwege laat ani 
waar de gemeenschap om vraagt. Let de 
wei, niet elk los indiv1du, doch de totalite1t. uitl 
zij het soms uiteenvallend in deelgroepen do 
De totaliteit, de samenleving-als-zodanig, mi 
is wei degelijk bereid om impopulaire le~ 
maatregelen te aanvaarden, zeker als die op 
aansluiten bij een in die samenleving le- AI~ 
vend besef van de noodzaak - men ver- ge 
gelijke nog eens de bezuinigingen onder rar-
'Lubbers I' - doch aileen als die allen re- leE 
latief gelijkelijk treffen en niet-afwentelbaar 'prc 
zijn. Hier duikt weer de kwestie op van de 
methode en de systematiek bij het kiezen fur 
van de oplossingen. Toen waterverontrei- de 
niging werd vertaald in heffingen per in- hiE 
woner-equivalent, wist het bedrijfsleven ccJ 
plotseling en razendsnel de weg naar een ov 
vermindering van de lozingen met soms be 
een factor 10, dat is tien maal zo weinig als mE' 
het oorspronkelijk volume. diE 

Doelgroepen voor educatie en mentali- vri< 
teitsvorming zijn vooral de consumenten8, de 
het bedrijfsleven met de werknemers vir: 
- de vakverenigingen vertonen een sterk pa 
groeiend milieubewustzijn -, de ambte- wE· 
naren, omdat deze een zware rol hebben de 
bij de beleidsvoorbereiding en de weten- ku' 
schappelijke were/d. pu 

ba 
De overheid, het bestuur en de politiek ce 
Een verantwoordelijke samenleving kiest ce: 

7 Er valt over de relat1e landbouw/mil1eu veel te zeggen. 
maar een voldoende genuanceerde benadenng vergt 
aanz1enl11k meer ru1mte dan 1k kreeg toegemeten lk 
volsta h1er met een verwi]Zing naar een art1kel van m11n 
hand m Bestuursforum (oktober 1986. p 258-262) on
der de t1tel ·overhe1d en landbouw versus(?) natuur' 

8. Men z1e m d1t verband het uitstekende art1kel van drs 
ManJke M.A. Brunt 1n Bestuursforum van november 
1988 onder de titel 'Consument en mil1eu. Het kan ook 
anders' 
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z1ch een verantwoordelijke overheid. 
Naast verantwoordelijkheid-dragen 
bestaat voor haar, voor die overheid dus, 
de plicht verantwoording af te leggen. Het 
1s hier dat het systeem weer eens door
slaat of faalt: er bestaat onvoldoende cor
relatie tussen programma (de situatie v66r 
de afweging, v66r de beslissing) en ver
antwoording (de situatie daarna). Wij hou
den elkaar n1et aan onze (zelf-gekozen) 
u1tgangspunten, v66rdat w1j die keuzen 
doen en achteraf is het te laat. Compro
mlssen ziJn soms noodzakelijk, maar dat 
legt een sterk verhoogde motiveringsdruk 
op degene die het compromis aangaat. 
Als natuur en milieu in het geding zijn fun
geren die - in compromissituaties - als 
randvoorwaardelijk en grensstellend. AI
leen echte nood breekt wet en zelfs dit 
prmcipe' gaat niet op voor natuurwetten. 

Overheid, politiek en bestuur dienen te 
fungeren in het kader van de rechten van 
de burger maar ook van zijn plichten. Ook 
h1er 1s sprake van een ethisch gefundeerd 
correlaat. Met dat voor ogen behoort de 
overhe1d toepassing te geven aan haar 
bevoegdheden, regels te stellen, instru
menten te hanteren - heffingen, subsi
dies, f1scale maatregelen, vergunningen, 
vriJstellingen, het opleggen van voorwaar
den. ge- en verbodsbepalingen, handha
ving, controle en het daadwerkelijk toe
passen van sancties. Wederom dus een 
wa.a1er van mogelijkheden, die als een on
derling samenhangend geheel gebruikt 
kunnen worden en zulks metals uitgangs
punt een v1sie op natuur en milieu en op 
basis van een brede maatschappelijke ac
ceptatle. Die te bevorderen is weer de 
centrale doelstelling van milieu-educatie. 

Natuur en milieu in wijder perspectief 
Hetgeen hiervoor werd opgemerkt, dient 
ovengens te worden bezien in het Iicht van 
de Europese eenwording. Anders gezegd 
- het milieuvraagstuk heeft uit zijn aard 
een bovennationale dimensie. Men kan 
d1e benaderen vanuit de causaliteit - de 
meeste milieu-aantastingen storen zich 
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per definitie niet aan staatsgrenzen en 
iedereen kent inmiddels de grafieken en 
tabellen die tonen hoeveel verzuring wij 
noodgedwongen ge"importeerd krijgen, 
doch evenzeer hoeveel wij op onze beurt 
exporteren. Bekijkt men de continentale 
(of mondiale) dimensie van natuur en mi
lieu vanuit de finaliteit, dan komen direct 
de politiek en de EG om de hoek. Als 
(acute) sanering en ecologisch verant
woord beheer van natuur en milieu de 
doelstelling vormen, dan dreigt op EG
niveau het gevaar, dat de landentrein niet 
harder rijdt dan de langzaamste wagon 
- het bovengegeven voorbeeld van het 
Franse standpunt (Renault!) tegenover 
onze katalysator-plannen spreekt boekde
len. Belgie gelastte onlangs de bouwplan
nen af voor een vijfde kerncentrale bij 
Doel, pal bezuiden onze landsgrens. 

Men hoort als bezwaar tegen strenge 
milieu-eisen in EG-verband wei noemen 
het aspect van concurrentie-vervalsing. 
Dit bezwaar is op zijn beurt vals, in dier 
voege, dat effectieve implementering van 
EG-milieu-richtlijnen over een breed front 
zulke nadelen als het ware gelijkelijk over 
de diverse Ianden verspreidt. De pijn 
wordt verdeeld, omdat het ene land wordt 
getroffen in heel andere produkten dan 
het andere land. Slechts een gezamenlijke 
inspanning kan de dreigende of reeds op
tredende milieu-aantasting definitief keren 
en het is volstrekt onaanvaardbaar, dat uit 
overwegingen van nationaal belang de 
export van vervuiling zou kunnen voortdu
ren. Daadwerkelijke controle en krachtige 
sancties vormen natuurlijk in deze het 
sluitstuk. 

Slotopmerkingen 
Bouwstenen voor een milieu-paradigma 
probeerde ik aan te leveren in het tweede 
hoofdstuk van dit artikel. lndien wij niet 
wensen te geraken tot een hol1stische mi
lieuvisie,9 tot eerbied voor de schepping, 

9 Een v1s1e d1e. u1terst kort sarnengevat. IS gebaseerd op 
het u1tgangspunt dat de total1te1t van het Ieven de rneer 1s 
dan de sorn der delen 
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is het epitheton 'christelijk' wei het laatste 
dat ons past. Elk van de vier kern-begrip
pen van onze partijfilosofie zou op zich al 
moeten volstaan voor een fundamentele 
en acute koerswijziging van onze milieu
politiek Voor het begrip rentmeesterschap 
mag dat duidelijk zijn 1D; bij solidariteit ligt 
het ook tamelijk eenvoudig, als we bereid 
zijn ons sterk te maken, niet aileen voor el
kaar, doch ook voor al het overig gescha
pene en voor toekomstige generaties. In 
dit verband is een verwijzing op haar 
plaats naar het zogenaamde Conciliair 
Proces, dat naast gerechtigheid en vrede 
immers ook de heelheid van de Schep
ping centraal stelt. Ten aanzien van de 
verantwoordelijke samenleving wordt de 
relatie tot natuur en milieu wei Iicht proble
matischer. Als we dit begrip (mede) her
komstig zouden mogen achten uit de wor
tels van het beginsel soevereiniteit in 
eigen kring van gereformeerde en van het 
subsidiairiteitsbeginsel uit katholieke 
huize, dan zou het milieu wei eens in de 
knel kunnen blijven, omdat het beslisni
veau bij dergelijke principes lager, dichter 
bij de mensen ligt en decentraal. Op zich 
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is dit nastrevenswaardig, doch de milieu
nood is zo hoog gestegen, dat een krach
tige, dus centrale aanpak geboden is, ter
wijl de kleine(re) kring het gevaar biedt 
van niet (voldoende) over de eigen (be
lang)grenzen heen te kunnen of willen kiJ
ken. Resteert de gerechtigheid, een be
grip dat zich slechts met een hoofdletter 
laat schrijven De negatieve benadering 
via het 'Doet aan een ander niet, wat giJ 
niet wilt dat Uzelf geschiedt' zou juist van
uit het absolute postulaat der gerechtig
heid - hoe gering wij ons daar tegenover 
ook weten mogen - een ultiem richtsnoer 
moeten vormen voor ons denken en han
delen, of wij nu burger of ondernemer zijn 
dan wei overheid en zulks ook, ja juist ten 
opz1chte van natuur en milieu, dus ten op
Zichte van elkaar. 

10 Z<e m dat verband ook m11n art1kel 111 Bestuursforum van 
1anuan 1988. Het CDA en het m1i1eu de rente op zoek 
naar haar meester 
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Geen applaus voor 
democraten? 

In Latijns Amerika moeten de burgerorga
msatles de maatschappelijke vernieuwing 
daar wtemdelljk dragen. Oat past in de 
COA-visie op de verantwoordelljke sa
menleving. Oat neemt niet weg dat geko
zen parlementen, vrue politieke partljen, 
naleving van mensenrechten daaraan 
vooraf gaan. 

Op het begrip 'zorgzame samenleving' is 
veel kritiek gekomen. Het zou teveel asso
c1at1es oproepen met het verloren ge
gane, huiseltjke maatschappijtype van de 
Jaren VIJftig. Het is - overigens afgezien 
van de vraag of die jaren vijftig zo huiselijk 
waren - goed dat het woord 'zorgzaam' 
1ntussen uit het taalgebruik verdwenen is. 
Zorgzaamheid is een menselijke eigen
schap en samenlevingen dienen niet met 
menselijke, maar met politieke, sociologi
sche en historische categorieen geanaly
seerd te worden. We noemen samenlevin
gen ook niet lief, trouw of dapper, net zo 
m1n als we mensen industrieel of technolo
gtsch noemen. 

Het woord 'verzorgingsmaatschappij' 
lijkt bruikbaarder, maar is opgebrand om
dat het is gepresenteerd als anti-thetisch 
tegenover de 'verzorgingsstaat' en het 
odium van een bezutnigingsmotief heeft 
gekregen. Pas recent is het begrip 'ver
antwoordelijke samenleving' in omloop 
gekomen, als zakelijke en compacte aan-
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duiding van een pol1tiek georienteerde 
maatschappijbeschouwing. Die beschou
wing is in een 'Discussienota over de ver
antwoordelijke samenleving' in oktober 
1987 door het bestuur van het CDA in de 
partij aan de orde gesteld en heeft sinds 
de partijraad van juni 1988 de status van 
voorzet voor de verkiezingsprogramma's 
van de jaren negentig. Met die discussie is 
vooruitgang geboekt. Het maatschappij
beeld van het CDA komt uit de steer van 
sjablonen en wint aan consistentie. Er is 
echter oak kritiek de notitie zegt we1nig 
over buitenlandse politiek en vrijwel niets 
over de relaties met de Derde Wereld. Het 
woord 'provincialistisch' is er zelfs voor 
gebruikt: de verantwoordelijke samenle
ving zou als politiek concept kennelijk ai
leen binnen de landsgrenzen betekenis 
hebben. 

Zou het kunnen zijn dat het CDA, terw1jl 
het z' n eigen politieke identiteit ontwikkelt, 
het perspectief vernauwt tot het eigen erf? 
lk noem twee willekeurige impressies: 
- Op de partijraad van JUni werd oak over 

'Europa 1992' gesproken. Of eigenlijk 
niet over Europa, maar over wat Neder
land in 1992 te wachten staat. De ogen
schijnlijk enorme belangstelling voor 

A van Bochove (1956) IS onderzoeker b11 Research voor Be
leld BV m Le1den. 
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Europa van dit moment lijkt niet erg in
ternationalistisch of federalistisch 
geYnspireerd te zijn. 'Europa' wordt bij 
voortduring naar het eigen erf vertaald. 
Een poging om het raam open te zetten 
was afkomstig van minister Bukman; hij 
vroeg zich bij die gelegenheid af of 
open binnengrenzen niet ten koste 
gaan van open buitengrenzen: een 
verenigd Europa, dat de competitie 
met de andere blokken Amerika en Ja
pan aangaat en verder aan zichzelf ge
noeg heeft. 

- Het fraaie zomernummer van dit tijd
schrift handelde over politieke symbo
liek. Het inleidend artikel sloot af met 
vragen 'Heeft een symbool-arme sa
menleving voldoende zelfbehoud? Hoe 
representeert een democratie zichzelf? 
Zijn er christen-democratische symbo
len denkbaar?' 1 Die laatste vraag werd 
in het zomernummer niet beantwoord. 
De praktijk wijst echter al een weg: het 
CDA too it z' n groene affiches met drie 
streepjes rood-wit-blauw en partijraden 
worden weer met het Wilhelmus af
gesloten. Zijn dat onschuldige relative
ringen van een groeiend kosmopoli
tisme? Of wordt de ontwikkeling van 
een christen-democratische identiteit 
begeleid door een duik in het nationa
listische vruchtwater? 

Wanneer de notie van de 'verantwoorde
lijke samenleving' inderdaad wordt be
perkt tot een binnenlandse minder-over
heid-en-meer-markt filosofie, dan is dat 
een armetierige vertaling van een begrip 
datal heel lang met de christen-democra
tie verbonden is. In z' n oorspronkelijke 
vorm gaat het terug op twee grote interna
tionale bewegingen: op de Wereldraad 
van Kerken, die voor de meningsvorming 
over 'the responsible society' in het Ne
derlandse protestantisme van groot be
lang is geweest, en op de wereldwijde ver
nieuwingsbeweging in de katholieke kerk, 
op gang gekomen na het Tweede Vati
caans Concilie. Deze twee bewegingen 
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hebben in de jaren zestig en zeventig veel 
bijgedragen aan het beset, dat de toen
malige partijvorming langs confessionele 
lijnen achterhaald begon te raken. Het 
was voorbij Roosendaal en Nieuweschans 
gewoon niet meer uit te leggen. Het ver
schijnen van het CDA op het Nederlandse 
politieke toneel is in deze zin geYnspireerd 
door overtuigingen en begrippen met een 
internationale betekenis. Oat is goed zicht
baar in een van de basisdocumenten van 
het CDA, de nota 'Op weg naar een ver
antwoordelijke maatschappij' uit 1972.1n
houd en taalgebruik van de nota hebben 
aan actualiteit ingeboet, maar naar toon 
en opbouw is het nog steeds een verhaal 
dat begint met de buitenwereld en daarna 
pas de blik naar binnen richt. 

In dit artikel wil ik enig materiaal aandra
gen om die oorspronkelijke, internationale 
dimensie van 'de verantwoordelijke sa
menlevlng' weer in de begripsvormmg te 
betrekken. I k doe dat op verzoek van de 
Werkgroep Latijns Amerika van het CDA 
en put uit thema's die in die werkgroep 
aan de orde zijn. Oat 1s niet toevallig: de 
aanwezigheid van een authentieke chris
ten-democratische beweging in dat conti
nent roept als vanzelf een confrontatie op 
met de begrippen waarmee wij in ons deel 
van de wereld onze politieke visie ordenen. 
Aan de orde komen: 
- Ten eerste de consequenties van 'de 

verantwoordelijke samenleving' voor 
de manier waarop het bu1tenlands be
leid tot stand komt. Betoogd wordt dat 
buitenlandse politiek in Nederland niet 
aileen een overheidstaak dient te zijn, 
maar zich voor een deel ook kan ont
wikkelen 'in dialoog' met burgers en 
hun maatschappelijke instellingen. 
Voorwaarde is wei dat die instellingen 
voldoen aan hoge eisen van openheid, 
democratisch gehalte en bereidheid tot 
debat. Deze laatste stelling wordt gell
lustreerd aan de hand van een actuele 

1 A G We1ler. Chnsten Democrattsche Verkenntngen 
6/7/88. 236 
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discussie over de particuliere financie
ringsorganisaties op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking. 

- Ten tweede de consequentie van 'de 
verantwoordelijke samenleving' voor 
de visie op staat en overheid in Latijns 
Amerika. In Nederland is de waarde
ring voor de staat en voor het politieke 
Ieven als motor van het maatschappe
I1Jk handelen sterk verrninderd. Be
toogd wordt dat dat niet mag leiden tot 
een geringschatting van de politiek als 
een 'top-down' handelende 'change 
agent' in Latijns Amerika. Politieke par
tiJen, gekozen parlementen en burger
lijke vnjheid onder een democratische 
grondwet zijn - ook in een gepolari
seerd en arm werelddeel als Latijns 
Amerika - meer dan franje. De actuali
teit biedt kansen die benut en ge
steund, en niet verwaarloosd moeten 
worden. 

- Ten derde de consequenties van 'de 
verantwoordelijke samenleving' voor 
de v1sie op burgerorganisaties 1n La
tljns Amerika. In laatste instantie ziJn het 
deze organisaties die 'bottom-up' de 
maatschappelijke vernieuwing moeten 
dragen. Het vestigen van een plura
llstisch politiek bestel is daar een voor
waarde voor. 

Totstandkoming van buitenlands 
beleid 
De nota uit 1972 over de verantwoorde
ltjke samenleving benadert de machtsin
stltutles zeer kritisch. Er bestaat zorg dat 
machtsapparaten de ruimte beknotten 
voor het dragen van burgerlijke verant
woordelljkheld. Twee citaten: 
- 'Een ieder die politiek gezag of econo

mlsche macht bezit, moet daarvan ver
antwoording afleggen aan God en aan 
diegenen, wier welzijn daarvan af
hangt'. 

- 'WtJ staan na de eerste emancipatie, 
d1e plaats vond in de vorige eeuw, voor 
de noodzaak van een nieuwe bevrij
dingsbewegmg () De democratie mag 
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niet om hals worden gebracht door de 
grote machtsconcentraties, de vrijhe
ren van onze tijd'. 

De nota uit 1987 benadert niet de machts
instituties, maar de burgers zeer kritisch. 
Zij krijgen voor de voeten geworpen dat zij 
hun verantwoordelijkheid niet genomen 
hebben. Ook twee citaten 
- 'De aanspraken van de burgers en 

maatschappelijke organisaties over
troffen steeds meer de financiele mo
gelijkheden van de overheid'. 

- 'Afbrokkelend verantwoordelijkheids
besef van de burgers. Maatschappe
lijke organisaties werden uitgehold tot 
van overheden afhankelijke organen'. 

Be1de gedachtengangen zijn plausibel. 
Het is waar dat de burgers het erbij heb
ben Iaten zitten (1987), maar het is ook 
waar dat die burgers in veel gevallen niet 
zo veel ruimte krijgen van de politieke, 
ambtelijke en economische instituties 
(1972). Er is daarom zeker reden om de in
houd van het begrip 'de verantwoorde
lijke samenleving' eens nader te onder
zoeken. Het komt er in z' n me est actuele 
betekenis op neer dat het zwaartepunt 
van het maatschappelijk handelen niet 
meer bij overheidsinstellingen moet lig
gen, maar bij de burgers en hun organisa
ties, ook wei aangeduid als het 'maat
schappelijk middenveld'. Is dat een voor 
de vormgeving van de buitenlandse poli
tlek relevante definitie? Het antwoord kan 
luiden: ja, mits ... Eerst het ja. 

Het bedrijven van buitenlandse politiek 
is in Nederland een zaak van een kleine, 
betrekkelijk gesloten g roep ambtenaren 
en diplomaten. Het is een overheidstaak 
en zal dat overwegend blijven. De Neder
landse burgers tonen echter uitgerekend 
op onderdelen van het buitenlands beleid 
traditioneel een grote bereidheid om ver
antwoordelijkheid te dragen en solidariteit 
te tonen. Oat blijkt uit hun betrokkenheid 
bij uiteenlopende zaken als zending en 
missie, particuliere organisaties, de vre
desbeweging, actiegroepen en landenco-
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mites, de bewegingen voor politieke ge
vangenen en voor de rechten van de 
mens, de steden- of regiobanden met 
partners in de Derde Wereld, universitaire 
contacten en uit tal van andere manieren 
van betrokkenheid. In veel gevallen gaat 
het om organisaties die een klein profes
sioneel apparaat combineren met een 
groot bereik van gemotiveerde vrijwilli
gers. Het is een kwestie van consistentie, 
van logica om van CDA-zijde deze betrok
kenheid te erkennen als een authentieke 
vorm van verantwoordelijkheidsbeleving. 
De partij lijkt in dit opzicht op de goede 
weg te zijn. Zo werd, bijvoorbeeld, over 
buitenlandse initiatieven van gemeente- of 
provinciebesturen enkele jaren geleden 
nog wei opgemerkt dat ze het beleid van 
de rijksoverheid voor de voeten lopen. 
Maar intussen lijkt het een geaccepteerd 
verschijnsel te zijn dat het beleidsmatig 
handelen van het vakminister1e wordt ge
flankeerd met bijdragen van andere maat-

Buitenlandse politiek wordt 
niet aileen op de Haagse 
apenrots gemaakt. 

schappelijke groepen. Een 'verantwoor
delijke samenleving' betekent kortom, dat 
buitenlandse politiek niet meer uitsluitend 
op de Haagse 'apenrots' gemaakt wordt, 
maar in een actieve dialoog met de omrin
gende samenleving. Overigens is daar, 
voor zover te overzien, enige verandering 
van de ambtelijke en diplomatieke cultuur 
voor nodig. 

Nu het mits ... Met name op het gebied 
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van ontwikkelingssamenwerking is het nu 
al zo dat er veel gedaan wordt door parti
culiere organisaties, waaronder medefi
nancieringsorganisaties (MFO's) en be
drijven. Hun rol is zelfs zo omvangrijk en 
ingrijpend, dat van beleidsverantwoorde
lijkheid gesproken kan worden. Er is dus 
sprake van een reele rolverdeling tussen 
overheid en 'maatschappelijk midden
veld'. Het is echter onjuist om te veron
derstellen dat dat middenveld automa
tisch minder bureaucratisch en meer de
mocratisch zou zijn dan de overheid. Oat 
middenveld kan net zo goed oncontroleer
bare machtscentra, 'dorpsdespoten' en 
instituutsbelangen voortbrengen. 

Een voorbeeld. In een onlangs versche
nen publikatie wordt betoogd dat de Ne
derlandse MFO's geen dynamische part
nerorganisaties meer zijn voor initiatieven 
in de Derde Wereld, maar bureaucratieen 
die zich niet meer bekommeren om hun 
doelstellingen, zich niet meer door hun 
besturen Iaten controleren en primair op 
hun eigen overleving uit zijn. 2 Net een mi
nisterie dus. Nu is dat kritiek die bijna elke 
professionele organisatie van enige om
vang wei eens over zich heen krijgt, en 
ook bijna altijd wei terecht. Om een inci
dent te noemen: de vier MFO's zijn op dit 
moment stevig aan het discussieren over 
de onderlinge verdeling van de middelen 
die ze van de rijksoverheid ontvangen 3 

Er wordt een repertoire aan argumenten 
opengetrokken waarom de een een gra
ter en twee andere een kleiner deel van de 
koek moeten hebben. Onderlinge eens
gezindheid is er slechts over de stelling 
dat de koek, de rijksbijdrage, veel groter 
moet worden. Oat is een deja-vu discus
sie, die je in aile sectoren van het be
roepsleven tegenkomt. Niet erg verhef
fend, maar ook niet schokkend. Om nog 

2 Ph. Quarles van Ufford e a . H1dden Cns1s 1n Develop
ment Development Bureaucracies. Free Un1vers1ty 
Press. Amsterdam. OnzeWereldn1euws. u1tgave Nov1b 
Den Haag, 5188, p. 15 

3 Nov1b. OnzeWereldmeuws. 5188. (Den Haag 1988) 15 
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een incident te noemen: onlangs dook in 
Den Haag een stripboek uit Nicaragua op, 
waann soldaten met een platte, bijna sa
dlstische moordzucht tekeer gingen tegen 
vreemde indringers. Op de laatste pagina 
volgde de triomf van de sol daten en op de 
achterflap werd meegedeeld dat een Ne
derlandse M FO de uitgave mogelijk had 
gemaakt. Het lijkt niet aannemelijk dat het 
bestuur van die MFO enthousiast is over 
dergelijk drukwerk. De bestuurscontrole 
schiet tekort in uitvoerende, maar beeld
vormende klussen waar het uitgeven van 
een str1pboek toe hoort, en ook dat is een 
'normaal' verschijnsel in het Nederlandse 
beroepsleven. Een kritische publikatie 
over 'ontwikkelingsbureaucratieen' kan 
een goede reden zijn om te gaan praten 
over een zakelijke oplossingsstrategie. 
Maar wat gebeurt? De kritiek wordt een 
'boosaardige beschuldiging' genoemd, 
'd1e men niet moet uiten als ze niet con
creel wordt hard gemaakt' 4 Einde discus
Sie. 

Oat is het maatschappelijk middenveld 
op z'n slechtst: de communicatie over een 
kritische, maar 'normale' reflectie over het 
e1gen handelen wordt gewoon verbroken. 

We zijn er dus niet met een versterking 
van de rol van het maatschappelijk mid
denveld in het buitenlands beleid aileen. 
Het ongeclausuleerd overhevelen van 
ontw1kkelingsgelden van de gouverne
mentele naar de niet-gouvernementele 
sector, zoals het partijbestuur suggereert 
in de nota van 1987, is bijvoorbeeld geen 
b1jdrage aan een 'verantwoordelijke sa
menleving'. Oat wordt het pas wanneer 
d1e particuliere sector voldoet aan strikte 
e1sen ten aanzien van het democratisch 
gehalte, openheid, doorzichtigheid, toe
gankelijkheid en communicatiebereid
held. Wanneer deze eisen de spankracht 
van het maatschappelijk middenveld te 
boven gaan, dan moeten verantwoorde
liJkheld en middelen bij de overheid blij
ven. Daar zijn ze tenminste nog vatbaar 
voor parlementaire controle. 
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Latijns Amerika 
In de in Nederland gebruikelijke perceptie 
van Latijns Amerika overheerst een nega
tief beeld van het politieke Ieven in het al
gemeen en de staat in het bijzonder. Een 
bij de staat beginnende 'top-down
strategie' wordt - met uitzondering mis
schien van Cuba in de jaren zeventig en 
Nicaragua in de jaren tachtig - afgewe
zen. Dynamiek en democratisering zullen 
'bottom-up', vanuit de particuliere organi
saties, hun beslag moeten krijgen. De na
druk die het CDA legt op het maatschap
pelijk middenveld wordt juist in ontwikke
lingskringen heel goed begrepen. Dat
zelfde CDA lijkt echter met het steun-aan
jonge-democratieen-beleid het staatkun
dige proces met nadruk weer op de ont
wikkelingsagenda te hebben geplaatst. 
Het is de moeite waard om dit de bat nader 
in kaart te brengen. 

De kern van het debat bestaat uit de 
vraag of het mogelijk is om langs politieke 
en elector ale weg een einde te maken aan 
armoede en geweld, dan wei of daar uit
sluitend na een sociale revolutie mee be
gonnen kan worden. In het eerste geval 
heeft het ontwikkelen en steunen van een 
eigenstandig politiek Ieven zin. lfl het 
tweede geval is de politiek niet interessant 
en is het verlenen van steun aan organisa
ties die van onderop aan een sociale om
wenteling werken de enig mogelijke actie. 
Vanuit die laatste visie wordt vaak met 
enig dedain neergekeken op zaken als 
verkiezingen (in Ianden als El Salvador en 
Guatemala) en internationale, door politici 
gemaakte vredesafspraken (zoals het ver
drag van Esquipulas II uit 1987 voor vrede 
in Centraal Amerika): dat zijn hooguit 
'rooksluiers', die de werkelijke problemen 
verdoezelen. 

Nu is de vraag wat vooraf gaat: politieke 
of sociale emancipatie, stemrecht of 
brood, al heel oud en al veel vaker ge
voerd; waar het hier echter om gaat is dat 
prille kansen voor een politieke democra-

4 Kees Waagmeester 1n OnzeWereld, 9/88. 5 
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tie meer verdienen dan dedain. Oat de
dain heeft zelfs iets koloniaals, in de trant 
van: 'De Latijnsamerikanen hebben wei 
recht op land, huizen, cobperaties en on
derwijs, maar ze moeten niet over een 
eigen parlement en over vrijheid van druk
pers gaan zeuren, want daar zijn ze nag 
niet aan toe'. 

We kunnen oak anders tegen de zaak 
aankijken en in de actualiteit van Latijns 
Amerika de vestiging onderkennen van 
een authentiek, eigenstandig politiek Ie
ven. Een paar voorbeelden: 
- Esquipulas II is als vredesinstrument 

(nag) niet erg effectief. Maar het feit dat 
de politieke !eiders van de regia de 
pressie vanuit Washington negeerden 
en zelf hun verlangens formuleerden is 
wei de 'Onafhankelijkheidsverklaring 
van Centraal Amer1ka' genoemd. En 
passant besloten ze een over een aan
tal nationalistische conflicten heen te 
stappen en een regionaal parlement 
op te richten. 

- Over het gehele continent lijkt de ideo
logie van de nationale veiligheid, die in 
de jaren zeventig door de militairen ge
bruikt werd voor een rabiate jacht opal
les wat vreemd en reformistisch was, 
uitgewerkt te zijn. De nieuwe burgerre
geringen zoeken elkaar op, formuleren 
gezamenlijke standpunten in kwesties 
als schulden en Noordamerikaanse in
terventie, en zelfs oude contrahenten 
als Argentinie en Brazilie zijn econo
misch en politiek gaan samenwerken. 
De ramen gaan open. 

- Linkse politieke partijen en linkse gue
rillabewegingen vertonen overal een 
neiging tot convergentie zij beginnen, 
oak in El Salvador, de 'bourgeois de
mocrafle' te aanvaarden.s De enige 
uitzondering is Peru.s 

- Landen die langdurige en venijnige 
dictaturen hebben gekend, zoals Ar
gentinie, Brazilie en El Salvador staan 
aan de vooravond van een tweede of 
zelfs derde gang naar de stembus. De 
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cyclus van staatsgrepen wordt door
broken door een cyclus van verkiezin
gen. 

Het is allemaal nag in de steer van 
kasplantjes. Maar het duidt wei op de 
emancipatie van de politiek: de politiek 
n1et als een verlengstuk van het Ieger of 
van de economische oligarchie, maar als 
een eigenstandig echelon met een eigen 
dynamiek. 

In Latijns Amerika is het de 
politiek die zich begint te 
emanciperen ten opzichte 
van maatschappelijke 
krachten. 

Binnen het CDA word! 'de verantwoorde
lijke samenleving' op dit moment in sterke 
mate in verband gebracht met het ontbre
kende evenwicht tussen enerzijds de 
staatsinstellingen met hun uit de hand ge
lopen taak en hun ineffectieve machtsge
bruik en anderzijds het maatschappelijk 
middenveld, dat te weinig ru1mte krijgt of 
neemt voor het uitoefenen van maatschap
pelijke mach!. In veel Latijnsamerikaanse 
Ianden is sprake van een omgekeerde si
tuatie: de politiek begin! z1ch daar nag 
maar net te verzelfstandigen en heeft nag 
slechts een geringe speelruimte ten op
zichte van de elite van de particuliere sec
tor, zoals paramilitaire organisaties of or-

5 Vgl PatriCIO S1lva. Zu1d-Amer~ka. tussen d1ctatuur en 
democrat1e'. lntermedlalr 15/4/88. 

6. Tot nu toe ZIJn er 1n net Nederlandse solldar~teltsc~rcu't 
nog geen supporters opgestaan van Sendero Luml
noso. de mao1st1Sche guerlllabeweg1ng 1n Peru In Ne
derland wordt kenneiiJk ook n1et meer alles gesllkt wat 
z1ch als revolut1ona1r aanmeldt 
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ganisaties van kapitaal- en grootgrondbe
zitters. Berucht is de wijze waarop het CA
CIF, het reactionaire verbond van de 
werkgevers van Guatemala, elke poging 
frustreert van de gekozen, christen-demo
cratische regering-Cerezo om hetland de 
twtnttgste eeuw binnen te leiden. Ook de 
multt-nationale ondernemtngen, die in de 
Westerse wereld worden gezien als dra
gers van economische en technologische 
vernieuwing, voegen in de meeste Ianden 
van het werelddeel weinig of geen maat
schappelijke dynamiek toe. 

Een 'maatschappelijk middenveld' met 
ztJn eigen organisaties, zoals dat in Europa 
voorkomt, ontbreekt tn grote delen van het 
continent. In plaats daarvan kennen deze 
Ianden een grote, arme en rechteloze 
meerderheid. De vestiging en versterking 
van betrouwbare staatsapparaten, die 
door democratisch gekozen organen 
bestuurd en gecontroleerd worden, is een 
voorwaarde voor elk streven naar mon
dtgheid en verantwoordelijkhetd van deze 
meerderheid. Pas wanneer deze appara
ten in staat zijn om garanties te verschaf
fen voor rechtszekerheid, rechtshulp, een 
mtntmumntveau van toegankelijkheid van 
onderwijs. betaalde arbeid en gezond
hetdszorg en uitoefening van politteke 
rechten zonder in levensgevaar te komen, 
is het reeel om over een burgerlijke verant
woordelijkheidsbeleving te gaan praten. 

Burgerorganisaties in Latijns Amerika 
Het sttmuleren van politteke democratise
nng en van de totstandkoming van een 
zelfstandig politiek Ieven is dus een hef
boom voor het scheppen van een 'verant
woordelijke maatschappij'. Maar uiteinde
ltJk geldt ook in Latijns Amerika dat het 
zwaartepunt van het maatschappelijk 
handelen btJ de burgers en hun organisa
ttes moet komen te liggen. De armen in dit 
deel van de wereld moeten niet meer het 
object ztjn van ontwikkeling, maar het sub
J8Cl. Niet het slachtoffer, maar de drij
vende kracht. Zelforganisatie is daar het 
mtddel toe. 
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In de woorden van minister Bukman: 
'Polittek en maatschappelijk gezien lijkt mij 
het recht van vrije organisatievorming van 
essentteel belang. Mensen moeten auto
nome, onafhankelijke organisaties kun
nen vormen, zoals politieke partijen, vak
bonden, boerencobperaties, of vrouwen
organisaties. Via die organisaties kunnen 
zij participeren in de samenleving, invloed 
uitoefenen op de maatschappelijke ont
wikkeling, hun toekomst zelf mede bepa
len en zeggenschap realiseren. Oat is het 
beeld van de pluralistische maatschappij, 
waarin - binnen de rechtsregels - ieder
een, elke organisatie zich kan uiten en in
vloed uitoefenen'7 

Het gelijk stellen van het jonge-democra
tieen-beleid met het steunen van een 'eli
tedemocratte', zoals bijvoorbeeld vanuit 
de medefinancieringsorganisatie ICCO 
wordt gedaan, is niet fair: de politieke de
mocratisering en verzelfstandiging van dit 
moment is op zich een kleine revolutie en 
kan kansen scheppen voor veel verder
gaande veranderingen. 8 Het ts een raar 
land waar de minister voor Ontwikkelings
samenwerking kritiek krijgt van een MFO 
omdat hij vindt dat 'een wettige burgerre
gering, die vrije en geheime verktezingen 
houdt en de totstandkoming bevordert 
van politieke partijen, vakbonden en an
dere maatschappelijke organisaties' goed 
is voor een ontwikkelingsland. Oat is sinds 
de 'Aufklarung' de kern van de democrati
sche staatstheorie en dat is waar van 
Burma tot Mexico voor gedemonstreerd 
wordt. Is de ICCO daar soms tegen? 

Nee, maar de ICCO is er ook niet voor. 
Ze wil iets anders 'Zolang de rol van de 
staat en de politieke partijen in deze visie 
een centrale plaats innemen, waarbij de 

7 u.t de redevoenng van m1n1ster P Bukman var1 22 okto
ber 1987 op de Rafael Land1var Un1vers1te1t 1n Guate
mala. Tekst1s gepubl1ceerd 1n Chnsten Oemocrat1sche 
Verkennmgen. 3188 

8 lnterkerkelljke Coord1nat1e Comrn1sS1e Ontwlkke
llngsprotecten (ICCO). Jaarverslag 1987. 5-8 Z1e ook C 
Oskam. wnd . d1r ICCO. 'Voor democrat1e IS rneer no
dig dan aileen vr11e verk1ez1ngen·. Trouw. 3/6/88 
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staat formele bevoegdheden van bovenaf 
delegeert en een waardenvrij politiek spel 
toe laat, staat deze interpretatie (van de
mocratie) nog ver af van() "people's parti
cipation". () Deze vorm van democratise
ring kan niet de bedoeling van het nieuwe 
accent van het Nederlandse hulpbeleid 
Zljn 

Wat de ICCO wil is een 'versterking van 
maatschappelijke groepen aan de basis, 
waardoor de armen zelf een bijdrage kun
nen leveren aan hun eigen ontwikkeling'. 
Oat is prima, en bij uitstek een taak voor 
het maatschappelijk middenveld. Maar 
dat is geen reden om zaken als een parle
ment, een rechtsstaat, vrijheid van druk-
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pers en politiek pluralisme als randversie
ring af te doen. 

Vinic1o Cerezo, tegenwoordig president 
van Guatemala, merkte in 1984 op, kort 
nadat z1jn christen-democratische parliJ 
de illegaliteit had verlaten: 'Begin een 
guerilla en iedereen staat achter je. Begin 
een democratie en aileen God help! je'. 

Er mag in de Westerse wereld wei eens 
wat luider geapplaudiseerd worden voor 
de democraten in Latijns Amerika. 
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Ontwtkkeltngssamenwerktng 

Mr. J.JAM. van Gennip 

Derde Wereld, milieu 
en vrede 

Het draagvlak voor ontwikkelingssamen
werkmg word! aangetast op een moment 
dat tnternationa/e solidariteit meer dan ooit 
nodig ts. De centrale uitdaging is.· Zijn wij 
tn staat om ons gedrag en onze cultuur 
aan te passen aan het behoud en de over
leving van de schepping? 

Het IIJken relatief onbeduidende dingen 
die de vooronderstellingen voor het dage
IIJkse Ieven van de mensen nu volledig Ia
ten veranderen: de pil, het straalvliegtuig, 
de computer; ze verwijzen naar nieuwe 
menselijke besch ikki ngsmogelijkheden, 
gedragspatronen. Er zijn andere de we
reid omkerende ontwikkelingen: de uit
roeilng van de grote epidemieen, de 
groe1ende ontkoppeling van voortbren
Qing van goederen en menselijke inspan
nlng, maar ze verwijzen nog niet naar het 
centrale vraagstuk van onze tijd. Oat doen 
de nuclea1re ontwikkeling, de biotechno
logie en het gebruik van de ruimte voor 
communicatie tussen mensen, voor beYn
vloeding van hen of beheersing van de 
aarde. Die vooronderstellingen wijzen 
nog veel duidelijker naar het centrale 
vraagstuk van onze tijd: de beheersing 
van de macht, macht over de individuele 
mens, ziJn geest, de pluriformiteit van de 
cultuur. het voortbestaan van de Schep
ping zelve. 

Een verwoeste economie, de bedrei-
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ging van een imperiale en een ideologi
sche hegemonie, het afbreken van het na
tionalistische concept in Europa, het ant
woord op legitieme onafhankelijkheidsas
piraties van kolonien: dat was de naoor
logse agenda. Punten die met min of meer 
succes zijn opgelost, maar die elk van ons 
hebben opgezadeld met ernstige handi
caps om in vrijheid en met energie en met 
een schone lei het volstrekt nieuwe pro
bleem, dat komende generaties zullen 
moeten oplossen, aan te pakken. 

lndividu en samenleving 
In het politieke en filosofische debat wordt 
gesproken over 'die Entideologisierung'. 
Als spiegel beg rip van het pragmatisme en 
de nieuwe zakelijkheid heeft het voordeel 
dat niet telkens opnieuw in die debatten 
gerefereerd hoeft te worden aan begrip
pen en systemen die in een vorige eeuw 
zijn uitgedacht. Dit heeft voor sommigen 
nog het bijkomend voordeel dat het dele
gitimatie is van secularisering en relative
ring van de identiteitsdiscussie. Hoe had 
een net, gezagsgetrouw, arbeidzaam volk 

Mr. J.J.A M van Genntp (1939) IS plaatsvervangend 
dtrecteur-generaallnternatlonale Samenwerkmg van het mt
ntstene van Buttenlandse Zaken 

Ott arttkelts een bewerktng van de tnletdtng dte mr J.J AM. 
van Genntp heeft gehouden op het Congres over het Conct
ltatr Proces. aan de Katholteke Universttett NtJmegen op 5 
november 1988 
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als het Duitse zo ge'lnstrumentaliseerd 
kunnen worden voor het kwade, het bar
baarse, het destructieve? In de reflectie 
over deze vraag kwam bij een enkele 
Duitse auteur al naar voren dat de optel
som van individuele netheid, arbeidzaam
heid, gezagsgetrouwheid, ja zelfs se
rieuze wetenschapsbeoefening niet de 
garantie is voor een natie die gekenmerkt 
wordt door welvaart, orde, gebrek aan cri
minaliteit en geordende deskundigheid. 
Zondige structuren; de combinatie van in
dividueel deugdzame mensen, of goed 
bedoelende mensen, en hun medewer
king aan, minstens zich behaaglijk of wei 
voelen bij een systeem, een structuur die 
zondig, die levensvernietigend is. De na
oorlogse agenda in Nederland was 
daarom zo duidelijk, omdat de optelsom 
van individueel hard werken tot nationaal 
herstel en welvaart leidde. Het opgeven 
van nationale identiteit, zeker na het bloed 
dat dat gekost had, appelleerde even
zeer, door de redenering van de schaal
verg roti ng, gericht op herstel, g roei, op 
meer. Een groei die het afstoten van kolo
nien makkelijker maakte. De ontwikke
lingshulp kreeg daarbij voor sommigen 
ook een duidelijke motivering als investe
ring in de toekomstige welvaart en dus im
portcapaciteit van derden. Deze redene
ring was niet toereikend, net zo min als 
defensie-inspanningen in termen van geld 
en dienstplicht leidden tot die beoogde re
delijke mate van veiligheid. 

Waar we nu mee geconfronteerd wor
den, is het gegeven dat het algemeen be
lang, het bonum commune, the wealth of 
the nation, minstens op termijn niet aileen 
niet de optelsom is van individuele inspan
ningen en deugden, maar dat er tussen 
die twee wei eens een conflict kon ont
staan. ~~et als bij de mens die generaties 
nadat hij de lichamelijke arbeid niet meer 
hoeft te verrichten, toch nog vast hield aan 
de norm dat het goed is om veel te eten. Of 
zoals bij de degelijke, zichzelf wegcijfe
rende, Duitse moeder die respect voor ge-
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zag en vaderland op haar kinderen als 
norm had overgebracht. 

Nieuwe uitdagingen 
Er is een absolute omslag. De vooron
derstellingen van vlak na de Tweede We
reldoorlog zijn niet meer aanwezig. In 
plaats van het doortrekken van de naoor
logse agenda leiden de gewijzigde voor
onderstellingen in ieder geval tot een aan
tal nieuwe uitdagingen waarvoor individu 
en samenleving zich moeten prepareren, 
maar die een volstrekt verschillende 
oplossing zullen krijgen naarmate princi
pieel zicht op plaats van mens en samen
leving, schepping en cultuur uiteenlopen, 
want er was nog iets dat de Nederlandse 
samenwerking kenmerkte in die naoor
logse fase: dater niet zo al niet consensus 
dan toch een meerderheidsopvatting be
stand over zaken als de uniciteit van de 
mens, waarde van Ieven, bescherming 
van het zwakke, het onvolwaardige. 

Daar is op de eerste plaats de demogra
fische revolutie. De tot ale omkeer in de de
mografische verhoudingen in de Noord
Zuidrelatie heeft een aantal volstrekt on
verwachte consequenties. De ontwikke
lingshulp bijvoorbeeld krijgt hier te maken 
met een klemmende paradox. Het aantal 
armen in de wereld groeit snel. Een gelijk 
blijvend of zelfs inkrimpend rijk Noordelijk 
deel van de wereld is steeds minder in 
staat om met hulp aileen de mensen te 
voeden, laat staan boven de poverty line 
uit te trekken. Aileen een economische 
structuur die begin! bij een volwaardige 
participatie op basisniveau en in de kring 
van de kleinere verbanden en die eindigt 
in een volwaardige toegang tot de wereld
economie, maar ook tot nieuwe weten
schappelijke verworvenheden, zal op den 
duur het enig denkbare antwoord zrjn op 
de realiteit van de verdubbeling van de 
arme wereldbevolking in twintig a dertig 
jaar tijd. Aan de andere kant: zolang dat 
proces niet is afgerond, betekent het niet 
of te weinig helpen, een terugval in de 
sociaal-economische positie zoals we die 
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nu al in het Afrikaanse continent kennen, 
maar soms met tientallen procenten, tot 
ver onder de armoedegrens en zelfs de 
absolute hongergrens. Zelden in de men
selljke geschiedenis zijn naties erin 
geslaagd om een snel groeiende bevol
klng op hetzelfde welvaartsniveau te hou
den, laat staan te Iaten groeien, anders 
dan door exploitatie van andere volkeren. 
Diegenen d1e het gemakkelijke antwoord 
klaar hebben van geboortebeperking en 
daaraan geconditioneerde hulpverlening, 
realiseren zich onvoldoende de onom
keerbaarheid van de bevolkingsexplosie 
1n de komende kwart eeuw, en de motie
ven bij de armste boerenbevolking en 
slumbevolking. Men1geen in Nederland 
hoeft maar twee of drie generaties terug te 
gaan om in de eigen familiegeschiedenis 
dezelfde motivering te vinden en dus de 
basis van het eigen Ieven. Oat wil niet zeg
gen dat de demografische problematiek 
n1et een zeer belangrijk aandachtspunt is 
1n de ontwikkelingsproblematiek. Maar de 
effecten voor het nu en de kortere termijn 
z1jn buitengewoon beperkt. Overigens 
ook hier de andere kant: wanneer partici
patie van dat gedeelte van de wereld dat 
dertig jaar geleden nog tot de periferie be
hoorde maar nu het dominante aantal uit
maakt, in de wereldeconomie succes zal 
hebben, is dat ook voor een vergrijzende 
Noordelijke economie van overlevingsbe
tekenis. Nog bijna niet bespreekbaar, als 
consequentie van de demografische re-

Kan Europa het reservaat 
blijven van drie a vier 
procent van de 
we reid bevol king? 
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volutie, is overigens de vraag in hoeverre 
Europa wil en kan blijven het reservaat 
van zijn oorspronkelijke bewoners, de drie 
a vier procent van de wereldbevolking 
straks. 

De mondiale militarisatie 
De Falklandoorlog, en het lrak-lraanse 
conflict onderstrepen dat een volledig sa
menvallen van een veiligheidsbeleid met 
het Oost-Westconflict, en eventueel de 
oplossing daarvan, een illusie is gewor
den. Gretigheid, laksheid, zeer korte ter
mijn denken hebben wapenexporten, 
maar ook een wapentechnologie-over
dracht, tot stand gebracht die nu in een 
hoog tempo voor een doorbraak lijken te 
zorgen. De tientallen naoorlogse en regio
nale conflicten terzijde van de directe 
Oost-Westconfrontatie kunnen daardoor 
minstens continentale dimensies gaan krij
gen. Oat is de tweede grote uitdaging. De 
zorg voor de nuclearisatie van conflicten 
ligt hier het duidelijkst voor de hand. Het 
kan echter een levensgevaarlijke misreke
ning zijn om zich hier aileen op te concen
treren. De combinatie van wapenhandel 
en eigen technologisch vermogen heeft in 
het lrak-lran conflict bewezen hoe snel 
een anders matig ontwikkelde natie in 
staat is tot de opbouw van een vernieti
gingspotentieel dat ver uitstijgt boven dat 
van de Tweede Wereldoorlog. Zeker, het 
is de nuclearisatie over de hele globe die 
voor Carl-Friedrich von Weiszacker de 
grote stoot heeft betekend in zijn stimule
ring van het Conciliaire Proces. Maar het is 
goed als wij ons ook de consequenties 
realiseren van de opbouw van conventio
neel militair potentieel over heel de we
reid, ook bij kleinere Ianden. Oat is nodig, 
uiteraard vanwege de morele keuze of wij 
Ianden in staat stellen schaarse middelen 
aan te wenden voor opbouw van overle
vingskansen en het overleven zelf, of voor 
wat in de meest duidelijke zin, contrapro
duktief is. Wie buigt eigenlijk niet be
schaamd het hoofd als de president van 
Peru, als erfgenaam van een militair re-
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gime, aan een Nederlandse delegatie 
vraagt om dat royale gebaar van die f 30 
miljoen ontwikkelingshulp maar nate Iaten 
indien het tweedehands vlaggeschip van 
de Nederlandse marine: de Almirante 
Grau die hetland met meer dan f 1 miljard 
schuld heeft opgezadeld, oak in Amster
dam zou kunnen blijven, met die schuld 
wei te verstaan. Zeker: doordenking van 
deze r,ieuwe ontwikkelingen heeft oak zijn 
consequenties voor de ontwikkelingshulp. 
Een disproportioneel gedeelte van beste
ding van nationaal inkomen aan nieuwe 
wapenopbouw zal de betrokken regerin
gen tach minder kwalificeren voor het krij
gen van hulp. Maar net als bij de demo
grafische problematiek zijn dit de gemak
kelijkste en in bepaald opzicht de meest 
primitieve antwoorden. In ieder geval zijn 
het halve antwoorden. Ze moeten min
stens in het Iicht worden gezien van wat 
onze samenlevingen zelf aan bewapening 
willen spenderen, oak als paging om voor 
te blijven. Het was de toenmalige fractielei
der van het CDA, Lubbers, die bij het be
gin van de discussie over de middellange 
afstandsraketten de overbewapening van 
het Noorden en terzelfder tijd onze eis dat 
het Zuiden niet mocht moderniseren, laat 
staan nucleariseren, ter discussie stelde. 
Ieder ander antwoord op deze ontwikke
ling dan een energiek werken aan een glo
baal en afdwingbaar veiligheidssysteem 
is een misrekening. Maar het is oak een 
misrekening te veronderstellen dat men 
internationaal zo'n systeem kan afdwin
gen als niet de hele volkengemeenschap, 
oak economisch, bij handhaving van een 
mondiale vredesstructuur belang heeft. In 
zoverre ligt er in die onontkoombaarheid 
van de opbouw van een effectief multilate
raal globaal veiligheidssysteem, oak een 
kans voor echte wereldvrede, althans 
voor uitbreiding van dat veel gehanteerde 
begrip tot meer dan NAVO en Warschau
pact. 

lnformatie-overdracht 
Er is een derde uitdaging die nag zo jong 
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is, dat ze nag nauwelijks benoembaar is 
en in al haar consequenties te overzien. 
Oat betreft tegelijkertijd de globalisering 
en de democratisering van de informatie
overdracht, maar zo benoemd, lijkt het ai
leen de constatering van de bijna weke
lijkse toeneming van de technische facill
teiten van wereldwijde communicatie. De 
vraag gaat naar het gebruik van die 
nieuwe tech nische faciliteiten. Politicolo
gen leggen al een direct verband tussen 
Perestrojka of de uitslag van het Chileense 
referendum en de onmogelijkheid van na
tionale machthebbers om de eigen bevol
king af te schermen tegen overdracht van 
de waarheid. Maar hier, en dat is nu het 
onontgonnen terre in in de agenda van het 
Conciliair Proces, is het belangrijk te we
ten oak dat het niet aileen om informatie 
maar om een cultuur- en waardenover
dracht gaat. We weten hoe die nieuwe 
mogelijkheden voor een belangrijk ge
deelte worden ingevuld met, laat ik het 
nag maar primitief aanduiden met kern
woorden als consumptie, commercie, 
macht, succes, geweld. In termen van dat 
Conciliair Proces: er wordt nu exact een le
vensstijl en houding, en een waarde
opvatting over mens en materie als domi
nant gepresenteerd, die volstrekt in strijd 
is met de waarde en cultuur die die wereld 
nodig heeft om te overleven als geheel en 
met een menswaardige participatie van al
len. De vraag is niet of dit nag ongedaan 
gemaakt kan worden maar die houding 
moet veeleer onderzocht worden op 
welke wijze nu al de jongere generatie en 
haar opvolgers de mogelijkheid hebben 
om kennis te nemen van een ander waar
depatroon. Centrale vraag is of het funda
mentalisme, de afsluiting, dan wei de op
bouw van een alternatieve tegenstroom 
antwoorden kunnen zijn. In het huidige 
Nederlandse mediadebat is dit al actueel. 
En het is van doorslaggevende betekenis, 
het zal direct blijken, bij de modellen die 
de ontwikkelingssamenwerking moet 
hanteren voor maatschappij-opbouw. Te 
somber? Als een wereldwijde uitzending 
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van een pauselijke boodschap, ongewild 
of gewild, aileen nog maar mogelijk is met 
commerciele sponsoring, dan staat wis en 
waarachtig op de nieuwe agenda de 
vraag naar de onafhankelijkheid, de ont
kleuring van waarde- en cultuurover
dracht. Wat de Derde Wereld betreft: mis
schien is naast de hanger niets meer ge
lukbedreigend dan de dagelijks geaccu
muleerde confrontatie van de slumbewo
ner en landloze met een andere wereld, 
een vreemde wereld, met een vreemde 
cultuur, vooral een wereld met standaar
den die onbereikbaar ver afstaan van het 
echte ideaal dat zij zich gesteld hebben: 
de eigen kinderen kans te geven op wat 
scholing, een eenvoudig dak, voldoende 
voedsel, geneesmiddelen in de urgente 
gevallen, eigen verworven inkomen als 
bas1s voor waardigheid. Niet het meer, 
maar het genoeg, niet de overvloed maar 
het sobere. 

Natuur en milieu 
Over het vierde en laatste fenomeen dat 
onze ind1viduele en maatschappelijke 
agenda 1n de komende jaren moet be
heersen, IS al genoeg door anderen 
gesproken het verstoorde evenwicht, de 
belasting, de uitbuiting en de uitputting 
van natuur en milieu. Het grate verband is 
du1delijk met die demografische proble
matlek overigens ook zeer direct in relatie 
met die nieuwe globale normatieve cul
tuur die lijkt te ontstaan en die een le
vensstljl opdringt die voor die kleine Noor
delljke minoriteit al niet meer handhaaf
baar is, laat staan voor een groeiende we
reldbevolklng. Alhoewel onverzadigbaar
held geen prerogatief is voor degenen die 
al veel hebben, is het milieuprobleem in 
de Oerde Wereld loch primair een pro
bleem van zwakke mensen in een zwakke 
nat1e. Zwakke mensen: wie kan gesteld 
voor de dagelijkse overlevingsstrijd, zich 
de weelde veroorloven van het oude Ne
derlandse adagium: Boompje groat, plan
terlJe dood? Wie kan zich de herbebos
Singsinvesteringen veroorloven als indi-
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vidu of als natie, als aileen maar vandaag 
telt? Wie de enorme investeringen van de 
wallenaanleg tegen de opdringende woes
tijn, de grate infrastructurele werken, die 
een groeiende bevolking voedsel en be
scherming moeten bieden? Wie weet wat 
het onderhoud aan Nederlandse dijken 
per jaar kost, en wie terzelfder tijd weet wat 
de bevolking van Bangladesh vandaag 
kan opbrengen, is wei heel voorzichtig 
met de kreet: 'een deltaplan voor Bangla
desh'. Oat vraagt van de internationale 
donorgemeenschap niet aileen een miljar
deninvestering maar ook een commit
ment voor minstens twee decennia voor 
onderhoud en reparatie. Een probleem 
van zwakte: welk ontwikkelingsland heeft 
de wetten, zo die er al zijn, en het afdwin
gingsmechanisme om te voorkomen dat 
afval direct mensbedreigend geloosd 
wordt, zich vermengt met drinkwater, of 
de schaarse landbouwgrond met eeuwig
durende onvruchtbaarheid vervuilt? 
Welke zwakke natie, opgezadeld met dat 
ene centrale voorschrift namelijk harde va
l uta te verdienen voor aflossing van 
schuld, weerstaat het terugvallen op de 
export van die natuurlijke hulpbronnen die 
voor het eigen overleven pas op middel
lange termijn essentieel zijn en zeker van 
die hulpbronnen die van verder verwij
derd belang zijn, in de tijd of voor meer 
dan de eigen natie, zoals het tropisch re
genwoud? Wat gezegd moet worden over 
deze problematiek lijkt met het Brundt
land-rapport gezegd. Wat nodig is, is de 
vertaling en actie, mobilisatie, the sense of 
urgency. Te beginnen bij de ontwikke
lingshulp: verwoestijning, ontbossing, de 
realiteit van uit zijn voegen gedraaide en 
op export gerichte economie dwingen de 
hulp tot andere prioriteiten, soms dwars 
tegen de form eel gepresenteerde aanvra
gen in. In het Nederlandse ontwikkelings
beleid tekent zich iets van die verandering 
af, in de geforceerde wijze waarop aan
dacht besteed wordt aan herbossing, hout 
op de boerderij, opkoop van schuldtitels, 
voor natuurbehoud. Naast andere priori-

33 



teiten is ook een nieuwe zorgvuld1gheid 
nodig: Projecten mislukten wegens het 
niet of onvoldoende aandacht geven aan 
de menselijke, de culturele context waar
binnen die projecten opgezet en tot bloei 
moeten komen. Naast die culturele on
zorgvuldigheid uit het verleden, is er de 
ecologische onzorgvuldigheid geweest, 
het onvoldoende rekening houden met de 
broosheid, met neveneffecten. Ook hier 
weer die mentale breuk met de vooron
derstelling dat de tropen rijk, onuitputtelijk, 
zelfregenererend zouden zijn, groen en 
ruim, vooral ruim. Overigens: ook hier is 
weer het gemakkelijkste antwoord het 
halve de afwijzing van de modernisering, 
de te gemakkelijke verbinding van causa
liteit en gevolg. Het wereldvoedsel
vraagstuk is ingewikkelder dan dat onze 
vleesconsumptie hun honger zou beteke
nen. De ineenstorting van de suikerprijs 
op Negros is niet aileen en niet op de eer
ste plaats veroorzaakt door onze suiker
bietenproduktie. Het gemeenschappelijk 
Europees landbouwbeleid en de voedsel
hulp zijn of waren niet de hoofdschuldigen 
voor een niet op gang komen van de lo
kale voedselproduktie. Niet datal die fac
toren niets met elkaar te maken hebben, 
maar de te gemakkelijke brandmerking 
als de enige oorzaak geeft evenzeer een 
te gemakkelijk excuus aan diegenen die 
wei geinformeerd zijn, om tot de orde van 
de dag en niet tot de orde van morgen 
over te gaan. 

Herstel van het evenwicht 
Wat nodig is, aan onze un1versiteiten en 
wetenschappelijke instellingen, in de pu
blieke opinie en in de politiek, bij be
leidsmakers en uitvoerders is een inten
sieve inspanning om de analyses ter zake 
van de n1euwe uitdagingen zuiver te heb
ben, modellen en oplossingen aan te dra
gen op basis van die nieuwe realiteit en 
niet op basis van de tredmolen van giste
ren. lk denk dat het bij de universiteiten, biJ 
het wetenschappelijk onderzoek, maar 
ook in onze samenleving als geheel om v1jf 
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clusters van vragen gaat. Vijf clusters van 
vragen die beantwoord moeten worden 
bij de invulling van een actieplan voor het 
Conciliair Proces, vragen die verre het in
tuitieve engagement en de emotionele 
verontrusting overstijgen 

De eerste cluster van vragen betreft als 
het ware de techniek van herstel van het 
evenwicht, van de sustainability, van het 
stoppen van de vernietiging, het uitstel 
van de uitputting Het gaat dan om de de
mografie in de relatie met de Derde We
reid, de vraag naar bevordering en be
lemmering van voedselzekerheid voor 
een hele wereldbevolking en in de afzon
derlijke Ianden en regionen, op welke 
wijze de biotechnologie ten voordele kan 
strekken van ontwikkelingslanden, nu 
voorshands zelfs de biotechnologie eer
der grotere nadelen voor de Derde We
reid lijkt te hebben. Het gaat om de wijze 
waarop een effectief milieubeleid globaal 
en lokaal gevoerd kan worden, maar ook 
om hoe een tekort schietende Neder
landse kennis op het geb1ed van herbe
bossing in droge gebieden hersteld kan 
worden, hoe effectief een beschermende 
of herstellende infrastructuur opgebouwd 
kan worden die betaalbaar is. Het nieuwe 
en daarom ook het schaarse bij de beant
woording van d1t soort vragen is dat het 
n1et Ianger om formules gaat die hier uitge
test zijn en dus overdraagbaar naar de 
Derde Wereld. Het gaat om problemen 
die in hun uniciteit door de Derde Wereld 
zelf bepaald worden, door de situatie van 
onderontwikkeling en armoede. Be
leidsmakers stuiten op het fenomeen dat 
bijvoorbeeld de demografische proble
matiek vanuit de optiek van de ontwikke
lingslanden, in Nederland maar met zeer 
beperkte expertise onderbouwd kan wor
den. Hetzelfde geld! op een aantal andere 
van deze min of meer technische terrei
nen. Oat zou moeten veranderen. 

Structurele problematiek 
Het tweede cluster van vragen betreft de 
opbouw van een zorgvuldig debat over 
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ledere planner heeft het 
vage idee dat de wereld 
een optelsom moet worden 
van Zwitserlanden en 
Singapores. 

de structurele problematiek. Ook hier 
weer is de nieuwheid van die problema
ttek oorzaak van een te beperkte kennis 
en research; de vlieger die vijftien jaar ge
leden werd opgelaten over hervorming 
v:J.n de internationale economische orde is 
daarom ook zo snel neergeklapt omdat 
analyses en oplossingen meer emotioneel 
dan wetenschappeliJk gefundeerd waren. 
Oploss1ngen werden gesuggereerd en 
formules ontwikkeld die irrealistisch wa
ren. De schuldenproblematiek in al haar 
volhetd is het debat over hoe een stuk 
woestiJn in Mali, of een uitgeputte econo
mte als de Peruaanse, haar schulden kan 
aflossen. Hoe voorkomen we dat door ge
brek aan verbeeldingsvermogen en denk
kracht over een uitspreiding en oplossing 
van het schuldenvraagstuk de nieuwe de
mocratische aspiraties van zoveel volke
ren bltjvend verhypothekeerd en gefrus
treerd worden. Wie ontkomt dan aan de 
Duitse parallel van de jaren twintig? De 
schuldenproblematiek betreft vragen, ook 
naar 1nvestering van wie, met wie, in wat 
en 1n welke normering. Vragen naar de 
handel, naar het dilemma van de minister 
van Econom1sche Planning van Costa 
Rtca die aile regeltjes van WB en IMF had 
opgevolgd, de staatsbedrijven had ge
trtmd, ziJn balans in evenwicht en zijn 
sterkte-aanbod ontwikkeld om op dat mo
ment de grens van Noord Amerika geslo
ten te zien. Tot vragen naar wanneer han-
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del uitverkoop wordt, of naar de spanning 
tussen een mondiaal vrijhandelssysteem 
en de noodzaak, met zoveel kracht door 
de EG voor zichzelf geclaimd, om in be
paalde fases een eigen opbouwmarkt of 
een markt van essentiele goederen te be
schermen. Vragen ook naar toelaatbaar
heid en normering van de handel in agrari
sche produkten, de prijsbepaling van de 
grondstoffen en de plaats van verwerking, 
juridische kwesties over verandering en 
bestendiging van een tijdelijke kennis
voorsprong van degenen die nude macht 
hebben. Er is een nieuwe ronde nodig in 
het debat over die structurele problema
tiek. De parameters van dat debat zijn 
enerzijds de aanduiding van de pauselijke 
encycliek dat het om zondige structuren 
gaat en anderzijds dat de ombuiging 
daarvan, de ontspanning eraan, een weg 
is van deskundigheid, stap voor stap toe
passingen eerder dan grote formules. 

Stu ring 
Het derde cluster betreft de sturing van 
ontwikkelingssamenwerking. Ook hier de 
noodzaak om afstand te nemen van de 
formules uit de postkoloniale tijd. Wij ma
ken ontwikkeling, ons geld, onze kennis. 
Ontwikkeling wordt door de staat ge
maakt, de staat ginds, de staat hier. Maar 
de centrale vraag in de hele ontwikke
lingssamenwerking heeft eigenlijk nog het 
minst beantwoording gekregen: wat voor 
soort samenleving moet ginds opge
bouwd worden. Die vraag dient uiteraard 
door de volken van de Derde Wereld 
beantwoord te worden, maar dat is een 
uitvlucht. Het ontwikkelingsmodel dat on
uitgesproken of uitgesproken aan bijna 
aile ontwikkelingshulp ten grondslag ligt, 
is nog steeds een afgeleide van onze ont
wikkeling, van ons maatschappijbeeld. In 
het achterhoofd van ieder planner zit toch 
wei zo' n vaag idee dat de wereld straks 
een optelsom van Zwitserlanden moet 
worden of Singapores. Een wereldbeeld 
dat een optelsom is van die welvaart, die 
consumptie misschien ook die steriliteit is, 
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volstrekt onhoudbaar echter. Als zo'n be
langrijk gedeelte van ontwikkelingsactivi
teiten dat nu nog door Westerse experts 
en zelfs vrijwilligers gedaan wordt, vrijwel 
even goed, misschien beter uitgevoerd 
kan worden door het snel groeiend corps 
van eigen experts, ook in Afrika, wat is dan 
de Nederlandse toegevoegde waarde, 
van het bedrijfsleven, maar ook van de 
universiteiten? Waar wei die Nederlandse 
inzet, waar niet? Wat betekent een cen
trale planning in samenlevingen waar eco
nomische kracht en sociale zorg gestalte 
vond in kleine gemeenschappen? Hoe 
kan een moderniseringsproces bereikt 
worden zonder de traditionele keuze tus
sen de grote moderne onderneming of de 
staat? Hoe vooral kan het over het hoofd 
geziene, ja soms vernietigde ontwikke
lingspotentieel van de landlozen, van de 
allerarmsten, van de gemarginaliseerden, 
gemobiliseerd worden? Hoe halen we het 
in ons hoofd een masculine agrarisch pro
duktieproces op te leggen aan samenle
vingen waarin de voedselproduktie en 
-voorziening eeuwenlang in - meestal 
goede - vrouwenhanden was. Of hoe 
komt in het beleid de zich zo snel differen
tierende realiteit van de ontwikkelingswe
reld volledig tot zijn recht? Hoe worden zo 
de prioriteiten bij de verdeling van de ont
wikkelingshulp vastgesteld? Moeten wij 
die Ianden die zelf aantrekkelijk genoeg 
zijn voor normale kapitaalsoverdracht of 
aantrekkelijk genoeg zouden kunnen zijn, 
nog Ianger op een andere man1er helpen 
dan door ons te concentreren op hun mi
lieuproblematiek, omdat herstel en con
servering geen korte-termijn-rendement 
oplevert, en op hun allerarmsten? Moeten 
wij in de Ianden die onder een zware com
merciele schuldenlast gebukt gaan onze 
hulp niet inzetten voor de opbouw van een 
min of meer daar autonoom tegenover
staand midden- en kleinbedrijf, voor de 
opbouw van de informele sector aan de 
ene kant en aan de andere kant het veilig 
stellen van het onderwijs. Misschien juist 
het hoger onderwijs om de schuldenlast 
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van vandaag in ieder geval niet de ijzeren 
gevangenenbal te Iaten zijn bij de weg 
naar ontwikkeling van een volgende ge
neratie. En uiteraard moeten we in ieder 
geval pogen met ons hulpgeld te voorko
men dat toegegeven wordt aan de verlei
ding om het milieu maar uit te verkopen. 
Moeten we ten aanzien van het Afrikaans 
continent niet voor een tijdje maar het hele 
ontwikkelingsconcept opzij zetten en ons 
realiseren dat onze hulp daar voorshands 
een overlevingshulp zal zijn? 

Er zijn de nog niet opgeloste vragen 
over de relatie ontwikkelingshulp en de
mocratische aspiraties. Er is het debat hoe 
in de Nederlandse samenleving verant
woordelijkheid voor de besteding van de 
hulp optimaal kan worden uitgeoefend. B1j 
een recente gelegenheid mocht ik er nog 
eens op wijzen dat het echte debat over 
de kwaliteit van de hulp nog moet begin
nen, maar ik hoop wei dat het weten
schappelijk onderzoek van de Neder
landse universiteiten zo zorgvuldig moge
lijk en zo objectief mogelijk geschiedt. 
Meer dan eens heb ik het in mijn vorige 
functie moeten meemaken dat ook in de 
contacten met wetenschappelijke instel
lingen vooringenomenheden aan weers
kanten, onderwaarderingen en toedich
ting van andere motieven de boventoon 
voerden. Een beleid moet niet om het we
tenschappelijk onderzoek heen kunnen 
en het wetenschappelijk onderzoek dient 
het beleid zo serieus mogelijk te nemen. 
Een beleid dat uitgaat van de wereld
vreemdheid van de wetenschap zal zich 
niet Iaten bevruchten en een wetenschap 
die in sjablonen denkt, zoals 'die of die 
partij wordt aileen maar door bepaalde 
oogmerken gedreven' of 'het bedrijfsle
ven zal het nooit goed doen', verliest zijn 
relevantie voor beleidsmakers en -uitvoe
renden die ook met die factoren te maken 
hebben. 

Europa 
Maar hiermee kom ik al op het terrein van 
de vierde cluster van vragen, vragen in 
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het grensgebied tussen studie en politiek. 
Het gaat over kwesties die in tegenstelling 
met het vorige cluster onze eigen, onze in
terngerichte agenda bepalen maar dan 
als afgeleide van de nieuwe mondiale pro
blematiek: hoe richten wij dat Europa in, 
dat volgens de verklaring waarmee het 
huidige kabinet zich ten doop hield, open 
en toekomstgericht moet zijn. Hoe geven 
w1j gestalte aan een vernieuwd landbouw
beleid, met inachtneming van de nieuwe 
economische, biotechnologische en han
delstnzichten, en waarin de milieu-ervarin
gen tot hun recht komen zonder terug te 
vallen op Arcadie, op de romantiek van 
het kleine, op de negatie van het weten
schappelijk verworvene? Niet de herinne
nng aan vroeger maakt een alternatief 
landbouwbeleid mogelijk, maar de Wissel
werking tussen politiek en wetenschap en 
niet wederzijdse afstoting. ledere regering 
heeft de neiging om haar periode te 
bestendigen, te markeren in de vorm van 
monumenten, in onze dagen meestal 
grote gebouwen. Het is een neiging waar 
1n de Nederlandse politieke cultuur geluk
ktg maar beperkt aan is toegegeven in te
genstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk. In 
Nederland werden regimes gekenmerkt 
door de aanleg van een kanalennet, een 
spoorwegnet, in de jaren zestig en zeven
\tg een groot autowegennet. Anderhalve 
eeuw geleden is er een gigantische opera
lie op gang gezet tot herstel en nieuwe 
aanplant van de Nederlande bossen, die 
toen 1n onze demografische ontwikkeling, 
1n onze behoefte naar meer vee, bijna ver
dwenen waren. Soms bekruipt me de ge
dachte - ook beleidsuitvoerders mogen 
wei eens dromen - dat het een unieke 
s1gnaalwerking zou hebben en een unieke 
markering in de geschiedenis van ons 
land als we in de komende tien a twintig 
Jaar wederom een gigantisch herbebos
stngsplan zouden durven entameren, ook 
als een duidelijk signaal dat deze genera
lie de tekenen van de tijd verstaan heeft. 

Pol1tieke instituties en fysieke infrastruc
tuur zouden zich moeten omvormen in het 
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Iicht van radicaal gewijzigde omstandig
heden. Voor de blauwdrukken daarvan is 
een breed maatschappelijk debat, geba
seerd op serieuze research, dialoog en re
flectie noodzakelijk. Het gaat niet aileen 
om het landbouwbeleid, maar ook om het 
verkeersbeleid, het ruimtelijke ordenings
beleid, energiebeleid, belastingbeleid en 
de wijze waarop 'de vervuiler betaalt'. 

Levensbeschouwing en maatschappij 
Aan het begin van dit artikel beschreef ik 
het vervallen van de consensus in onze 
samenleving over mensopvatting, Ober
haupt over de relatie levensbeschouwing
maatschappij. De vraag die in de ontwik
kelingssamenwerking levensgroot aan de 
orde is, is wat voor soort samenleving we 
eigenlijk willen opbouwen? Oat begin, met 
valse uitgangspunten van 'wij' en 'opbou
wen', regardeert allereerst ons. Als de 
echte revolutie in ons bestaan zal zijn dat 
de gestalte van onze samenleving in de 
komende jaren niet zonder meer een af
geleide kan zijn van de huidige, van die 
van de afgelopen veertig jaar, dan zijn de 
centrale machtsvragen: wat doen we met 
individueel Ieven; wat doen we met 
geestelijke manipulatie; hoe gaan we om 
met onze nieuwe onmiddellijke vernieti
gingsmacht van de schepping en hoe met 
de geleidelijke. Deze vragen zijn niet meer 
vanuit mentaliteit van een beetje bijsturen, 
gezond verstand en pragmatisme te be
antwoorden. Hier ligt een veld van re
flexie, kennisverwerving en overdracht. In 
een ander verband heb ik het wei eens ge
had over de onbegrijpelijke onder
wijsmaatregelen, om juist in onze tijd vak
ken als geografie, geschiedenis en cate
chese naar de marge van het oplei
dingspakket te Iaten verdwijnen, juist op 
een moment dat de nieuwe generatie de 
grootst mogelijke behoefte heeft aan toe
rusting over: waar sta ik in de geschiede
nis, met wie moet ik die geschiedenis ma
ken en vanuit welke normering. Als mijn 
veronderstellingen juist zijn, is er juist niet 
minder maar meer behoefte aan funda-
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mentele reflexie over de omgang met 
macht, de inrichting van een samenleving, 
inperking van het automatisme van de 
macht en bescherming van het zwakkere; 
vooral de omgang met het krachtige en 
het zwakke. 

Draagvlak voor solidariteit 
Die reflexie is aileen al nodig omdat juist 
ten aanzien van de relatie met de Derde 
Wereld automatismen in onze samenle
ving niet meer functioneren. Het draag
vlak voor onze belangstelling voor de 
Derde Wereld steunt op twee pijlers: 
zendings- en missiedrang heeft zich nooit 
beperkt tot wat nu smalend 'zieltjeswinne
rij' wordt genoemd, maar altijd heel de 
mens, ook zijn gezondheid, ook zijn voe
ding, ook zijn scholing tot object gehad 
(per slot van rekening was op het hoogte
punt van het grate missie-uur meer dan de 
helft van de bijna tienduizend Neder
landse missionarissen in gezondheids
zorg en onderwijs werkzaam). Omdat die 
grate zendings- en missietraditie met ont
wikkeling te maken had, was het in deja
ren vijftig en zestig niet zo moeilijk om de 
toen nog majoritaire christelijke bevolking 
in Nederland te motiveren en te winnen 
voor de noodzaak van een nieuwe vorm 
van solidariteit, de eerste pijler, en dat was 
het niet aileen omdat er ook nog een heel 
belangrijk ander steunpunt in de Neder
landse samenleving was: het Nederland
se socialisme had niet in de eerste decen
nia van deze eeuw in tegenstelling met de 
Duitse en Franse verwante stromingen het 
haar kenmerkend internationalisme verlo
ren. De zorg voor de arm en is zeker vanaf 
de jaren dertig met de Tinbergens, een 
zorg voor de armen in heel de wereld ge
weest. Het wegvallen van die intensieve 
en gespreide relaties van Nederlandse 
christenen met die verre vreemde heiden
wereld, maar ook het wegvallen van de 
automatische doortrekking van de ar
moede in Nederland naar die van ginds, 
betekent dat het draagvlak van ontwikke
lingssamenwerking wordt aangetast, op 
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een moment dat meer dan ooit 'internatio
nale solidariteit', nodig is. Dit uit de Franse 
lal"cistische traditie stammend woord 
wordt nu tegenover de zondigheid van de 
structuren door de paus overgenomen als 
deugdl Zeker, er zijn pogingen geweest 
om het interdependentiebegrip als substi
tutie van solidariteit en als nieuw draag
vlak in te voeren: hun armoede kan niet op 
den duur de voorwaarde van onze wel
vaart zijn, integendeel. Het redden van het 
tropische regenwoud is niet aileen, en 
zelfs niet primair, een Braziliaans belang 
maar van overleven van heel de mens
heid. Als de brandstol tot overleven van 
de aarde, soms in letterl1jke zin, ju1st in het 
Zuiden gelegen is, is het beheer daarvan, 
de vernieuwing, het wegnemen van de 
noodzaak tot uitverkoop niet hun maar 
ons belang. Oat is het nieuwe belang, het 
eigenbelang. En het houdt er niet bij op. 
Het gaat verder dan het iets weggeven 
van ons teveel. Als we tot de conclusie 
moeten komen dat aarde en dampkring 
het niet zullen verdragen wanneer de 
Westerse motoriseringscultuur door de 
hele wereld wordt overgenomen dan 
moet men niet de illusie hebben dat wij 
dus die cultuur, dat wij uberhaupt de con
sumptiecultuur, in deze stijl op dit niveau 
zullen kunnen volhouden. Oat is de uitein
delijke en de centrale uitdaging: zijn wij in 
staat om ons gedrag en onze cultuur aan 
te passen aan het behoud en de overle
ving van de schepping: dat is het vijlde 
vraagveld. 

Maar er is meer 
Wij zijn niet de enigen die met die vragen 
bezig zijn. Het is niet juist dat op de vier 
eerdere clusters van vragen prim air vanuit 
onze studie, aileen vanuit onze rellexie, 
een antwoord wordt gegeven. Oat ant
woord moet tot stand komen in dialoog 
met en afgeleid van hun omgaan met de 
werkelijkheid, hun inspiratie, hun mens
en wereldbeschouwing. Zo is het omgaan 
met overlevingsvragen, met de duiding 
van Ieven en schepping, een zaak waar 
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we bij geholpen kunnen worden, gevoed, 
door de enorme rijkdom aan bezinning en 
studie in de grote wereldgodsdiensten, 
n1et op de laatste plaats binnen de christe
IIJke kerken van de Derde Wereld Als miJ 
een ding benauwt in het verval van de mis
sionaire traditie in Nederland, dan is het 
het afknijpen van onze communicatie met 
de levende kerken daar, op een moment 
dat onze samenleving meer dan ooit be
hoefte heeft aan dat andere gezichtspunt, 
d1e andere belichting, die confrontatie met 
het enige wat er echt toe doet. T erwijl be
grijpelijk er een zekere scepsis is ontstaan 
ten aanzien van de christelijke sociale leer, 
de normering van ons handel en van bove
naf, mogen we de ogen niet sluiten voor 
d1e enorme wereldwijde beweging, vooral 
buiten ons om, die wei de heelheid van de 
Schepping, de heelheid van de mens, de 
eenheid van scheppingszorgvuldigheid 
en georienteerdheid op de Schepper be
nadrukt. Hoe blijven we in contact met een 
Fllipijnse bisschoppenconferentie, of een 
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theologische faculteit in Lima, maar ook 
met de studies van Noordamerikaanse 
bisschoppen over armoede, over nu
cleaire vraagstukken, met de religieuzen 
in Latijns Amerika, met de conferentie van 
Derde Wereld-theologen. Het is een abso
lute verarming als in ons nationale debat 
over hoe om te gaan met de toekomst, die 
geluiden niet meer zouden doordringen, 
incidenteel, maar vooral systematisch in 
studie en kennisoverdracht. De deur naar 
deze schatkamer mag niet gesloten wor
den, op een moment dat we dit reservoir 
meer dan ooit nodig hebben voor overle
ven en voor het hervinden van de levens
duiding van onszelf en van onze kinderen. 
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Commentaar uit het Wetenschappelijk 
lnstituut 

Tussen familie-album 
en kompas: 
hoofdlijnen van het 
Europees program 
In het afgelopen jaar hebben de Europese 
christen-democraten zich weer gewaagd 
aan de opstelling van een verkiezingspro
gram voor de Europese Volkspartij, de fe
deratie van christen-democratische par
tijen in de Europese Gemeenschap. Zo
iets is inderdaad een waagstuk, want met 
zoveel partijen, ieder met z'n eigen Jigging 
en nationale kleur, is het niet zeker of jeer 
wei uitkomt. Andere politieke stromingen 
slagen daar niet in, of niet in die mate als 
de EVP. De Liberale Democraten produ
ceren doorgaans iets dat niet wezenlijk 
bindend is. De socialistische partijen kon
den bij de vorige verkiezingen slechts 
consensus bereiken over enkele onder
werpen. Nu zal men zelfs daarin niet sla
gen, met als gevolg dat de Partij van de 
Arbeid met een nationaal program cam
pagne zal voeren. Zoiets belooft niet veel 
goeds voor de samenhang van het door 
de sociaal-democraten in het Europees 
Parlement te voeren beleid. Interne poli
tieke consensus is van groat belang voor 
de be'r'nvloedingsmogelijkheden van een 
parlementsfractie. 

Het derde EVP-verkiezingsprogram 
(voor de jaren 1989 tot 1994) ligt er nu. Na 
heel wat, soms scherpe, discussie, na al
lerlei min of meer geslaagde pogingen tot 
compromisvorming en na een onverwacht 
gunstige stemuitslag in het EVP-congres 
van 7 en 8 november jongstleden in 
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Luxemburg. Zo'n program is het produkt 
van een verscheidenheid van invloeden. 
Het CDA heeft zich daarbij niet onbetuigd 
gelaten, ook al was het rapporteurschap, 
anders dan vijf jaar geleden, niet in Neder
landse handen. Naar verhouding van 
onze grootte is er in het program veel 
CDA-inbreng terug te vinden. 

Te noemen zijn: de inleidende artikelen 
waar enkele principiele uitgangspunten 
geformuleerd zijn en het hoofdstuk inter
nationale politiek. Verder zijn er verspreid 
over allerlei hoofdstukken stukjes Neder
landse bijdrage aan te wijzen. Op som
mige andere punten staan artikelen waar 
we samen met anderen voor gestreden 
hebben, bijvoorbeeld de midden- en kletn
bedrijfparagraaf en teksten die door de 
christen-democratische werknemers zijn 
ingebracht. 

Ruwweg gezegd is een onderhande
laar tevreden over de artikelen die hlj met 
succes verdedigd heeft enerzijds, en met 
de succesvolle bestrijding van onge
wenste artikelen anderzijds. Oat laatste 
kan nog wei tevredener stemmen dan het 
eerste omdat vermijding van ongelukken 
in de regel moeilijker is. Tegenover het 
thuisfront is met zulke minder zichtbare re
sultaten echter wein1g eer te behalen. 
Tach heeft ook de CDA-begeleidingscom
missie die de onderhandelaar van de no
dige informatie voorzag, soms met de te-
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nen krom gezeten. Met name de land
bouwparagraaf en enkele artikelen inzake 
de nieuwe voortplantingstechnieken wa
ren voorwerp van zorg. Tot in de tussen
paden bij de plenaire slotvergadering 
moesten nog compromissen worden ont
worpen en geslotenl 

Hiermee is al gezegd dat programmati
sche d1scussies in Europa heel wat dra
matlscher en onordel1jker verlopen dan in 
ons degel1jke Nederland. Het CDA heeft 
n1et op aile punten volledig zijn zin gekre
gen, maar dat zou ook wei wat veel ge
vraagd z1jn. Het eindresultaat IS echter van 
d1en aard, dat de vertegenwoordigers van 
par\IJ en van parlementsdelegatie het pro
gram unaniem konden aanvaarden. En 
dat was ook b1j de andere ledenpartijen 
het geval. Daarmee verkeren de Euro
pese christen-democraten in een unieke 
pos1t1e. Onze programmatische voor
sprong legt een bijzondere verantwoorde
lijkheid op ons om de daardoor lngeno
men sleutelpositie waar te maken. 

De opstelling van een gemeenschappe
IIJk program is een mooie oefening 1n 
chnsten-democratisch denken. Langs die 
weg be1nvloeden de partijen elkaar, wor
den we ons bewust van de eigenheid van 
onze politieke vis1e en van de relativ1teit 
van specitieke hobbies. Tijdens dat werk 
beset je dat de christen-democratie n1et 
ons pnve-e1gendom is; het is niet dat wat 
we h1er en nu daarvan wensen te maken, 
maar een gemeenschappelijke overtui
gmg die ons met mensen ver over de 
grenzen en met vor1ge generaties ver
blndt. Oat besef helpt ons om op koers te 
biiJven 

Hoofdlijnen 
Het n1euwe actieprogram met de titel 'Aan 
De Zijde Van De Burgers' kan door enkele 
thema's worden getypeerd: 
- Het ethisch karakter van de christen

democratlsche pol1tiek, dat gebaseerd 
IS op een uitdrukkel1jke christelijke v1sie 
op mens en schepping. 

- De eigen rol van een op Europese 
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schaal georganiseerde maatschappij, 
naast de politieke instituties, en de na
druk op de pluralistische democratie. 

- De naar-buiten-gerichtheid van de 
Europese Gemeenschap als een posi
tieve factor in de wereld. 

- De optimistische, maar wei reele kijk op 
de economische voordelen van devol
tooide binnenmarkt. 

Het christelijk-ethisch motief 
In het CDA menen we wei eens dat onze 
partij het meest van aile EVP-zusters hecht 
aan de christelijke grondslag voor politiek
en partijvorming In het verleden hebben 
we binnen de EVP daarvoor menigmaal 
met kracht aandacht gevraagd. Het is 
moeilijk te zeggen ot het aan veranderin
gen bij ons of bij de zusterpartijen ligt, 
maar in ieder geval worden wij in de laat
ste jaren nogal eens getrotten door de 
openlijke wiJze waarop bijbelse uitdrukkin
gen in politieke teksten van over de gren
zen verschijnen. Opmerkelijk was bijvoor
beeld het boekje 'Hopen na 1984' dat de 
huidige voorzitter van de CVP, Herman 
van Rompuy, enkele jaren geleden 
schreet. Sommige hoofdstukken daarin 
dragen een uitgesproken meditatiet ka
rakter. Een ander voorbeeld is het 
grondslagrapport van de CDU waarin de 
christelijke visie op de mens en op het 
ethisch karakter van de politiek voorop 
staat. Men durft vrijmoediger voor de 
christelijke motivatie uit te komen dan 
doorgaans in onze CDA-stukken het geval 
is. 

De combinat1e van accenten (op de 
mensvisie en op de ethiek), die zo type
rend is voor het EVP-program komt voort 
uit het personalisme, een bij ons niet zo 
bekend beg rip, dat de grondslag van de 
meeste zusterpartijen vormt. Persona
lisme houdt in: het centraal stellen van de 
mens als sociaal-ethisch wezen, dat kan 
worden aangesproken op de verantwoor
delijkheid d1e hij voor de naaste heeft. Het 
IS dus een sterk anti-individualistische kijk 
op de mens. In het personalisme gaat het 
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heel vaak over normen en waarden en 
over een daarvan doordrenkte cultuur. 
Tevens wordt grate nadruk gelegd op de 
rol van primaire verbanden bij het over
dragen van deze normen en waarden. 
Vandaar dat het gezin in het personalisme 
een zwaar gewicht heeft. De thema's van 
het personalisme worden stellig ook in het 
CDA aangetroffen, maar bij ons liggen de 
accenten vaak wat anders, meer in de 
richting van de sociale structuren en de 
betekenis daarvan. Het voordeel van het 
christelijk personalisme is onder andere 
dat daarin het zogenaamde rentmeester
schap over de Schepping zo'n uitdrukke
lijke plaats heeft. De mens is verantwoor
delijk ten opzichte van God en behoort so
lidair te zijn ten opzichte van zijn mede
mens. De sociale politiek, zoals die met 
name door onze zusterpartijen in Duits
land een belangrijke stimulans heeft ge
kregen, wordt door deze mensopvatting 
gelnspireerd. De werknemer moet in zijn 
werk als persoon kunnen functioneren, 
dat wil zeggen als medeverantwoordelijke 
voor de bedrijfsgemeenschap. Dit houdt 
in: medezeggenschap over het bedrijfs
beleid, en het delen in het produktief ver
mogen en in de opbrengst van het bedrijf 
(artikel 224). 

Daarnaast moet de mens over vol
doende middelen en tijd beschikken om 
andere aspecten van zijn persoon-zijn te 
kunnen verwezenlijken in verantwoorde
lijkheid voor zijn naaste. Vanuit deze bena
dering worden de paragrafen over milieu
beleid, sociaal beleid en over de diverse 
doelgroepen Uongeren, vrouwen, oude
ren, gezinspolitiek, arm en, over de gehan
dicapten) geschreven. Het is vanzelfspre
kend dat dit personalisme ook tot grate 
zorgvuldigheid aanzet als het gaat over 
kwesties van Ieven en dood. Het is niet 
toevallig dat om die reden een tamelijk uit
voerige paragraaf over voortplantingstech
nieken en over genetische manipulatie in 
het EVP-program is opgenomen (artikelen 
325 tot en met 329). 

Het personalisme heeft Ievens tot ge-
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volg dat ons program Europa niet primair 
als een territoriaal afgegrensde politieke 
macht opvat maar als een geestelijk-poli· 
tiek-culturele waardengemeenschap. 
Daardoor komen ook de andere democra· 
tische Westeuropese Ianden in het vizier 
maar tevens de Ianden en volken in Cen· 
traal en Oost Europa. In het huidige pro· 
gram ontbreekt de Oost-Westpolarisatie 
die in het vorige, althans verbaal, nog zo 
hev1g was aangezet. Vermindert de drei· 
ging, die vanuit die streken uitging tegen 
de normen en waarden die wij in het Wes· 
ten wensten te verdedigen, dan komt er 
meer ruimte om de waarden en de cultuur 
zoals die in de volken ginds Ieven als bin· 
dende elementen te waarderen. Aan dat 
laatste heeft vooral ook het CDA het een 
en ander gedaan. De verantwoordelijk· 
heid niet aileen voor ons eigen volk maar 
ook voor de volken van Centraal en Oost 
Europa, is in dit program zeker niet verge· 
ten. Geheel conform het christelijk perso· 
nalisme staat trouwens ook in de interna· 
tionale paragrafen de geestelijke basis 
van ons beleid voorop. 

De organisatie van de maatschappij 
Van CDA-zijde is continu gepoogd om 
een Europese versie van de verantwoor
delijke samenleving in het program neer 
te leggen. In het verleden drongen wiJ 
voortdurend, en terecht, maar wei wat 
eenzijdig aan op uitbreiding van de be
voegdheden van het Europese Parlement 
en de Europese Commissie. Nu stellen WiJ 
veel meer dat het ontstaan van maat
schappelijke verbanden op Europese 
schaal minstens zo belangrijk is en tevens 
een belangrijk drukmiddel is in de richting 
van meer politieke democratie in de Euro
pese Gemeenschap. Er is destijds, en ook 
in documenten van andere partijen, wei 
ingezien dat aileen een pleidooi voor de 
institutionele hervormingen een wat ver
moeiende en de kiezers niet overtuigende 
thematiek was. Het steeds weer naar vo
ren schuiven daarvan door politici zelve 
kan ook Iicht de verdenking wekken van 
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het nastreven van eigenbelang en eigen 
status. Men heeft daarna het Europa der 
burgers urtgeroepen, met de daaraan ver
bonden nadruk op symbolen zoals vlag, 
hymne, en zelfs paspoort alsmede op het 
gemak van verm i nderi ng van g rensforma
llterten. In zekere zin verscheen hier het 
Europa der consumenten. Maar ook dat 
lerdde tot een vermoeiende pathetiek, een 
opgepept euro-enthousiasme. Men kreeg 
soms de rndruk dater geroerd werd in een 
em mer met dode vis hetgeen de schijn op
wekt dat er ijverig gezwommen wordt. 
Nuchtere analyse van de politieke en so
ctale werkelijkheid bewijst dat burgers 
z1ch n1et individueel maar veel meer in ge
organrseerd verband uiten. Leven zij in 
Europese verbanden, staan ze los van el
kaar. of opereren ze slechts in organisa
ltes van maximaal nationale breedte? 
t1onale breedte? 

Europees getinte voorlichting van an
dere dan polrtieke of overheidsinstellingen 
overtu1gt de mensen meer. Europees be
wustziJn kan nret aileen een politieke zaak 
ZIJn maar moet langs een verscheidenheid 
van kanalen gevoed worden. Er bestaat 
vanu1t de Eu ropese kantoren g rote activi
tett die prachtig materraal oplevert om 
Europa onder de aandacht te brengen. 
Pas als de Europese Gemeenschap door 
burgers en hun verbanden gedragen 
word\. kan ze met Ieven worden gevuld' 
(zte artrkel1 07 van het EVP-program). We 
z1en echter dat slechts weinig Europees 

Roeren in een emmer met 
dode vis wekt de schijn dat 
er IJVeng gezwommen 
wordt. 
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georganiseerde verbanden bestaan. Men 
treft ze aan in de sfeer van de economie, 
op bedrijfstakniveau. De landbouw is 
daarvan een goed voorbeeld maar er zijn 
diverse andere. Helaas is daarentegen de 
vakbeweging duidelijk een veel zwakkere 
Europese factor. Oat komt ten dele ook 
door de weigerachtigheid van de werkge
versorganisaties om hen als Europese 
gesprekspartner te erkennen. Het EVP
program pleit daarom voor een diep
gaande dialoog en voor mogelijkheden 
om ook op Europees vlak overeen
komsten te sluiten (artikel 222). 

De milieubeweging is in Europa enigs
zins in opkomst, er zijn wat contacten tus
sen universiteiten en researchcentra. Er 
bestaat enige kerkelijke belangstelling op 
EG-schaal, er is sprake van een begin
nende gezinsbeweging. Opvallend is ech
ter het gebrek aan Europese organisatie 
van omroepen, met name in bestuurlijke 
zin. Aan hun lot kunnen wij zien dat afwe
zigheid van organisaties op bepaalde ge
bieden de behartiging van de betreffende 
belangen en waarden heel moeilijk maakt. 
Als men zich Europees niet manifesteert 
kan het Europees Parlement en de Euro
pese Commissie moeilijk evenwichtige af
wegingen maken. Hetzelfde probleem 
kan men nationaal ook aantreffen, aange
zien ook bijvoorbeeld binnen Nederland 
niet aile waarden en belangen op een 
evenwichtige wijze vanuit de maatschap
pij worden gepresenteerd. Een vollediger 
pale\ van maatschappelijke organisaties 
op Europese schaal zou er tevens voor 
zorgen dat het pakket aan bevoegdheden 
van de Europese Gemeenschap niet zo 
eenzijdig economisch-georienteerd blijft. 
De opname van een cultuurparagraaf in 
de Europese verdragen moet als urgent 
worden beschouwd aangezien een scheef 
opgebouwde portefeuille van bevoegd
heden de Europese werkelijkheid ook 
drastisch scheef kan trekken. 

Maatschappelijke verbanden kunnen 
zelf een grate rol spelen op die terreinen 
waar de politiek zich voor interesseert. Het 
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program erkent op diverse plaatsen die rol 
en soms zelfs het primaat daarvan: bij
voorbeeld bij de werkgelegenheidsbevor
dering, bij de afsluiting van contracten 
over allerlei zaken tussen werkgevers en 
werknemers, bij de armoedebestrijding, 
op cultureel gebied, bij het internationaal 
beleid en, nogal uitvoerig, bij het ontwik
kelingsbeleid. Oat moet volgens het pro
gram zelfs een dialoog tussen culturen 
worden. Zo volgt deze tekst heel nauw de 
uitspraken die te vinden zijn in het Wl
rapport 'Wereldeconomie en ontwikke
ling'. De nadruk op vermaatschappelij
king die in het voorliggende program te 
vinden is wordt in de artikelen 106 en 107 
goed samenvat. 

Een andere kant van de gespreide ver
antwoordelijkheid is de bevoegdheidsver
deling tussen de diverse overheidsni
veaus. Het CDA stelt dat die verdeling 
moet plaatsvinden conform de criteria van 
gerechtigheid, solidariteit en rentmeester
schap. Oat zijn inhoudvolle begrippen 
- anders dan efficiency en 'dichtbij de 
burger', die, al sierden ze het EVP-con
gres, gelukkig niet als onze trefwoorden 
terugkeren. Het gaat bij d1e verantwoor
delijkheidsverdeling onder andere om het 
respect voor de verscheidenheid van na
lionale culturen. Europa dient er n1et voor 
om die te nivelleren. Het gaat er juist om 
dat de kaders, de condities, worden ge
schapen voor hun bloei en behoud. Ook 
daarvoor is wetgeving op Europees vlak 
nodig zoals de ervaring met de media 
leert (artikel 339). Het element spreiding 
van verantwoordelijkheden en spreiding 
van macht conform de beginselen van 
subsidiariteit, typeren in zekere zin het 
EVP-program. In artikel 108 wordt deze 
opvatting nauwkeurig verwoord. Aileen al 
door de drie inleidende artikelen (1 06, 107 
en 1 08) heeft het CDA de teneur van het 
EVP-program in flinke mate kunnen be·ln
vloeden. Men kan ook zeggen dat de re
sultaten van het bezinningsproces dat w1j 
vanwege onze fusie doormaakten, mede 
kunnen dienen voor de verdere bewust-
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word1ng in zusterpartijen binnen de EVP 
Door deze bezinning en door de daarmeE 
verbonden discussies worden onze intu1 
ties op goede wijze gevormd zodat w1j 1r 
het snelle proces van politieke besluitvor 
ming wat eerder op de goede koers ko 
men. 

Naar buiten gerichtheid 
Binnen het gangbare politieke denken 
staan macht en eigenbelang centraal. lr 
zijn ordinaire vorm is dat bijvoorbeeld ir 
'Liberaal Bestek' zodan1g beschreven dal 
zelfs de VVD dat document heeft Iaten val 
len. Voor internationale politiek en Euro· 
pese eenwording is het centraal stellen 
van het eigenbelang so wie so al geen 
vruchtbare benadering. Nationalisme, pro 
tectie, onderling wantrouwen en blindheid 
voor de belangen van anderen kunne~ 
geen basis ziJn voor internationale rechts· 
orde. Solidariteit is een onmisbaar onder· 
deel van de morele infrastructuur voor 
zo'n rechtsorde. En dan een solidariteit in 
de evangelische, grensoverschriJdende 
betekenis van het woord. Hoewel in het 
EVP-program zelf een zekere besmetting 
met dat machtsdenken aantoonbaar is, IS 

mede door de CDA-inbreng, het thema 
verantwoordelijkheid en openheid ten 
bate van anderen belangrijker geworden 
Het constructief ingaan op de n1euwe mo
gelijkheden in de Oost-Westrelatie heeft 
de polarisatie van het oude program ge
heel verdrongen. De Europese Gemeen
schap wordt nu vooral gezien als vredes
factor. 

De zorg voor sociale gerechtigheid ten 
opzichte van de Derde Wereld komt tot uit
drukking in pleidooien voor: de oplossing 
van de schuldenlast, openhe1d van de 
Europese markt voor hun produkten, af
zien van dumping van onze voedselover
schotten, etc. Het staat er nu gelukkig alle
maal in. Het program probeert ook de 
vrees weg te nemen dat de vorming van 
een binnenmarkt zal resulteren in hoge ta
riefmuren aan de buitenzijden. Vooral in 
de richting van de EFT A-landen is het pro-
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Doorduwen naar de Euro
pese U nie, dat blijft 
typerend voor christen
democraten. 

gram vriendelijk en door de amendering 
van de jongeren in de EVP is zelfs een gro
tere openheid ten opzichte van nieuwe 
toetreders ontstaan dan in de bedoeling 
lag. 

Uitbreiding van de EG staat, zo was 
men aanvankelijk namelijk van mening, 
op gespannen voet met het streven naar 
de Europese Unie. In het verleden heeft 
de u1tbreiding van de EG met nieuwe !e
den doorgaans de verdere ontwikkeling 
van het supranationale aspect van de EG 
benadeeld. De oude Zes (Beneluxlanden, 
Du1tsland, Frankrijk en ltalie) zijn nog het 
trouwst aan de oorspronkelijke idealen. Zij 
Willen harder lopen in de richting van de 
mtegrat1e dan de andere. Daarom ligt nu 
de uitbreiding van het Beneluxmodel, via 
het Schengen-akkoord, met Duitsland en 
Frankrijk in het verschiet. Doorduwen 
naar de Europese Unie, dat blijft typerend 
voor christen-democraten. 

Het verantwoordelijkheidsbesef van de 
EVP blijkt in dit program onder andere in 
de interessante paragraaf over het Zuid 
Afnkabeleid (artikel474). Dit artikel, dat uit 
CDA-koker komt, gaat veel verder dan in 
de voorgaande EVP-programs mogelijk 
was. Ook hier wint een ethisch ge·lnspi
reerde houding van openheid ten aanzien 
van anderen het van de neiging om aileen 
aan eigenbelang en voordeel te denken. 
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De economische voordelen 
De EVP verwacht van de voltooide bin
nenmarkt belangrijke economische groei
impulsen. Oat vooruitzicht wordt ook bui
ten onze partijenfederatie gedeeld. In 
overeenstemming met de personalisti
sche visie gaat het echter om groei die so
ciaal en ecologisch genormeerd wordt. 
Daarom is er bijzondere aandacht voor 
het zwakkere en met name voor de zwak
kere regionen. De verscheidenheid van 
leden-partijen behoedt de EVP voor afwij
kingen van de christelijk-sociale visies en 
christelijk-sociaal denken. 

Het program schetst een duidelijk pad 
naar voortgaande integratie waarin ook 
een monetaire unie past (artikel 207). De 
sociale paragraaf pleit voor een conver
gentie van de nationale stelsels in op
waartse richting (artikel 215). Belangwek
kend is voorts de stap-voor-stap verster
king van het medezeggenschapsrecht in 
multinationale ondernemingen (artikel 
223). De rol van de vakbeweging wordt 
trouwens op meerdere plaatsen beklem
toond. 

Genormeerde invoering van nieuwe 
technologie (artikel 322) maakt zo'n ver
sterkte rol noodzakelijk. Uit paragrafen 2ls 
deze wordt duidelijk wat voor 'groei' aan 
de christen-democraten voor ogen staat. 

Zeer realistisch en tevens passend bij 
de christen-democratische intul'tie is een 
uitvoerige en sterke paragraaf over het 
midden- en kleinbedrijf. Een paragraaf uit 
MKB-kring waar derhalve veel praktische 
kennis in verwerkt is. 

Veel debat is uitgelokt door de concep
ten inzake het landbouwbeleid. Aanvan
kelijk waren deze geheel toegesneden op 
de belangen van de bergboeren. Reden 
waarom de CDA-vertegenwoordigers 
spraken van een jodelparagraaf. Onze 
landbouw verschilt sterk van die in vele 
andere delen van de EG. Elders !open de 
koeien met een bel aan de kop; hier staan 
ze met een chip aan de kop op stal - om 
het maar eens wat gechargeerd te zeg
gen. Onze landbouw heeft voorkeur voor 
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produktie-beheersing door marktconfor
miteit - daar zijn we efficient genoeg 
voor. Anderen voelen meer voor die vorm 
van protectie die quotering genoemd 
wordt (toewijzing van produktiequota per 
land). De strijd voor een billijker evenwicht 
van beleidsmaatregelen heeft de CDA
delegatie veel inspanning gekost maar het 
resultaat mag nu wei bevredigend helen. 
Een hele opluchting. 

De liberalisatie van de binnenmarkt 
vindt in het COA een warme voorstander. 
Het EVP-program laat zich ook niet onbe
tuigd. Het is duidelijk dat principe en be
lang, solidariteit en welvaart voor de Ne
derlandse boeren, soms met elkaar striJ
den. Het sociaal-economische hoofdstuk 
laat dat zien maar is tegelijk een stuk dat 
sociale normativiteit de voorrang geeft. 

Kritische punten 
In het EVP-program is, door herhaaldelijk 
de onmisbare inbreng of zelfs het primaat 
van maatschappelijke organisaties te ver
melden en te beklemtonen, een gemakke
lijk etatisme voorkomen. Oat is niet over
bodig, want de ergernis over het tekort 
aan democratische bevoegdheden - op 
zich terecht - zou het Europees Parle
ment makkelijk tot een etatistische over
reactie kunnen verleiden. De behoefte om 
zich toch te Iaten gelden zou kunnen lei
den tot keuzen van onderwerpen die naar 
onze inzichten niet, of niet diepgaand 
voorwerp van wetgeving behoren te zijn. 
Tevens kan het uitvaardigen van richtlij
nen soms zelfs hinderlijk zijn voor een 
rechtvaardig nationaal beleid. In de Ne
derlandse vakbeweging kan men nu 
reeds de klacht vernemen dat de solidari
teitselementen die zij in sociaal zeker
heidsstelsel, ook in het boven minimale 
traject dat tot haar competentie behoort, 
willen handhaven door Europese richtlij
nen onmogelijk worden gemaakt. Met 
name door een zeer eenzijdig accent op 
de vermijding van de zogenaamde indi
recte discriminatie. Toeslagen die samen
hangen met het aantal personen-ten-laste 
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komen namelijk meer op bankreken1nger 
van mannen dan op bankrekeningen var 
vrouwen terecht. lndien men dit verschiJn 
sel combineert met de beledigende opvat 
ling dat partners binnen het huwelijk geer 
gelijke rechten op het gezinsinkomen zou 
den hebben, dan heeft men inderdaac 
een beeld van de werkelijkhe1d geschets 
dat kritiek op kan roepen. Het begrip indl 
recte discriminatie zou derhalve eens 
moeten worden doorgelicht op z'n irratio 
nele minder sociale effecten. 

Europese integratie heeft ruwweg gezegc 
twee gewenste effecten: 
- harmonisatie, 
- bescherming van de veelkleurigheld 

van de Europese cultuur. 
Harmonisatie, zo zegt het program, mag 
niet ten koste gaan van hoge standaarden 
die in de afzonderlijke Ianden gehand· 
haafd worden. Oat geld! voor milieu-eiser 
maar ook voor die betreffende de sociale 
zekerheid. Men accepteert momentee1 

wei het bestaan van hoge niveaus in be· 
paalde Ianden. Uitbreiding van het begri~ 
indirecte discriminatie, kan echter al snel 
nopen tot het afbreken van die sociale ze· 
kerheidsniveaus. Overigens is het een 
goede zaak als ten aanzien van het econo· 
mische verkeer allerlei liberalisaties en 
daarmee gepaard gaande harmonisatie 
van wetgeving plaats vinden. Aileen zo 
kan een echte interne economische markt 
ontstaan. In het EVP-program word! oven
gens gesteld dat de concept-richtlijnen 
van de Europese Gemeenschap gecon
troleerd moeten worden op schadelijke 
neveneffecten die in afzonderlijke lidsta
ten kunnen ontstaan. De realiteit van de 
verschillende systemen in de diverse ian
den word! onderkend. En het is duidelijk 
dat door die verscheidenheid de ontwor
pen richtlijnen, soms tegen de bedoelin
gen in, in bepaalde Ianden tot heel nega
tieve resultaten kunnen leiden. Controle 
hierop is een eis van zorgvuldigheid. De 
problemen die de bewindslieden van So
ciale Zaken in Nederland momenteel on-
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dervmden zouden zij en zou het Europees 
Parlement al eerder kunnen en moeten 
s1gnaleren. Het EVP-program spreekt dui
deiiJk u1t dat de fmancierbaarheid van de 
nat1onale systemen hoe het oak zij gega
randeerd moet blijven (artikel 217). 

Bescherming van de veelkleurigheid 
van de Europese cultuur is naast harmoni
satle. een andere hoofdtaak van de Euro
pese Gemeenschap. Oeze kan niet ver
vuld worden door het simpele streven 
naar een binnenmarkt. lntegendeel. Cul
tuur mag bijvoorbeeld niet door economi
sche marktwerking worden weggeduwd. 
Aangezien de EG tot voor kart nag een 
EEG was werd de bedrijfsmatige bejege
n1ng ook naar het gebied van de cultuur 
u1tgebre1d. Oat werkte in hoge mate nivel
lerend. Harmonisatie vanuit bedrijfsmatig 
oogpunt le1dt tot het eenvormig maken 
van smaken en interesse. Voorts zal een 
culturele instelling die zich extreem popu
IIStlsch opstelt, als in de aard van de markt 
gelegen is, al heel snel haar cultureel-vor
mend karakter verliezen. Effecten van 
deze aard zien wij rond de gang van za
ken biJ de media. Terecht wijst het pro
gram op de Raad van Europa als een be
langriJk orgaan voor een verantwoord cul
tuurbeleid. Zulk beleid past bij haar be
voegdheden en kan daarom uit cultureel 
opz1cht ook adequater zijn (artikelen 332, 
339) De onlangs ondertekende conventie 
van de Raad van Europa zou wei eens een 
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gunstiger uitwerking kunnen hebben dan 
het project dat vanuit de Europese Com
missie gepresenteerd werd. 

Een andere kwestie waarin de verschei
denheid van de Europese cultuur een rol 
speelt is die betreffende de schepping van 
een 'juridische ruimte'. In de zusterpar
tijen is daar grate belangstelling voor. Het 
COA echter zou die 'ruimte' zo willen invul
len dat de nationale eigenheid van het juri
dische stelsel gehandhaafd kan blijven. 
Van onze zijde wensen wij geen loutere 
harmonisering van strafwetgeving en ver
volgingsbeleid. Men kan volstaan met 
richtlijnen die de samenwerking ten 
goede komen en tegelijkertijd de ver
scheidenheid in werkwijze respecteren. 
Het valt soms niet mee om dit standpunt 
binnen de Europese organen, en oak bin
nen de EVP, vast te houden. 

Er zijn dus genoeg punten aanwezig om 
oak een kritische campagne te voeren in
zake Europa. Het gaat er terdege om dat 
de koers van de Europese Gemeenschap 
wordt be'fnvloed; want Europa is niet ai
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Aspecten van armoede 3 
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spreken voor hen, doet niemand het. 
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Dr JWA van Dijk 

De aarde spreekt 

01t 1aar heeft de aarde gesproken, zoals 
God Noach waarschuwde voor de zond
vloed'. Met deze woorden heeft het Ameri
kaanse weekblad Time de bedreigde 
aarde uitgeroepen tot planeet van het jaar 
en gepleit voor een universele kruistocht 
om de planeet te redden. Natuurlijke en 
door mensenhand veroorzaakte milieu
rampen l1ggen ons nog vers in het geheu
gen. Een reeks van catastrofes staat ons 
nog te wachten. Emissies van allerhande 
chem1sche stoffen zullen broeikaseffecten 
veroorzaken die tot rigoureuze klimaatver
anderingen zullen le1den. Hoe de aarde 
h1erop zal reageren is nog moeilijk te voor
spellen; de effecten op onze kustveilig
hetd. waterhuishouding, voedselvoorzie
ntng en natuurlijke ecosystemen zullen 
echter zeer ingrijpend zijn. Aantasting van 
de ozonlaag in de stratosfeer zal leiden tot 
ernst1ge schade aan de volksgezondheid. 
Hutdkanker en afbraak van natuurlijke af
weermechanismen van de mens z1jn daar
van onvermiJdelijke consequenties. Heel 
dtchtbiJ ZIJn aileen in ons land al zo' n 1600 
te saneren gevallen van bodemverontrei
ntgtng in kaart gebracht. Naar het zich laat 
aanz1en 1s dit nog maar het topje van de ijs
berg. Op enige afstand wordt 'de bijl ge
legd' aan de tropische regenwouden. 
Ontbosstng. woestijnvorming en eros1e 
veranderen n1et aileen de regionale na
tuuri1Jke hu1shoudmgen maar hebben hun 
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uitstraling op het mondiale ecosysteem 
aarde. 

Wanneer worden we wakker? Als de 
zware metalen onze kraan uitdruppen? 
Als onze kinderen met huidaandoeningen 
ter wereld komen? 

Stil drama 
'Wat wi1 thans meemaken IS niet de vernie
tiging van de aarde in een klap, maar in 
een stil drama', sprak onze Koningin in 
haar Kerstboodschap. We gedragen ons 
als onwaardige gasten op aarde. De 
aarde ontleent haar bestaansrecht name
lijk niet slechts aan de behoefte van de 
mensheid te willen voortbestaan. Zij heeft 
als Gods Schepping een zelfstandig recht 
van bestaan. 

De voortschrijdende ontbinding van de 
natuur waarin w1j Ieven, waarvan wij on
derdeel zijn, moet gestopt worden. Het 
lijkt erop dat de huidige mens het gevoel 
verloren heeft onderdeel van de Schep
ping te zijn. Het gevoel niet daarboven te 
staan, maar mens in de wereld te zijn. Met 
de vorming van de mens uit het stof van de 
aardbodem en God's levensadem in zijn 
neus, werd de Schepping immers pas vol
tooidl 

Oat hervtnden van kosmologische iden
titett, de 'verworteling' met de natuur 1, 

1 Prof. dr D F Scheltens. Ecologtsche ethtek', Chnsten 
Oemocratlsche Verkenn1ngen. 12/88. 466-4 72 
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zou wel eens een van de belangrijkste op
drachten kunnen zijn van de mens in deze 
eeuw. Geboeid door de onmetelijke groot
heid van de natuur en verwonderd door 
de rijkdom en uniciteit van elk element 
daarin, hoe klein dan ook, zal de mens de 
relatie tussen zichzelf en de aarde op
nieuw moeten ontdekken. 

We staan voor een ongelooflijke taak in 
de komende jaren het bewonen en bewer
ken van onze aarde minder exploitatie! en 
meer duurzaam vorm te geven. Voor 
christen-democraten behoort daarbij nog 
steeds het motto van de Wereldraad van 
Kerken als uitgangspunt door te werken 
'a sustainable society '. 

Onmogelijke uitdaging 
Wat dit betreft staan we voor een bijna on
mogelijke uitdaging. Wat betreft de tech
nologische mogelijkheden om natuur
vriendelijker te produceren mogen we op
timistisch zij n. Niet dat we op onze lauwe
ren moeten rusten . Integendeel. Er zal 
nog enorm geïnvesteerd moeten worden 
in de ontwikkeling en toepassing van mi
lieutechnologie. Maar wat te denken van 
de attitudes van mensen en organisaties? 
Anders consumeren , produceren en dis
tribueren ve rgt een rigoureuze omschake
ling van individueel en collectief handelen. 
Ik denk dat daarbij een omvangrijker over
heidsrol nodig zal zijn , vooral in internatio
naal verband. Zelfs al zou Nederland tot 
het uiterste gaan in het terugdringen van 
bijvoorbeeld de verzuring , dan zou nog 
hooguit een bijdrage van misschien een 
half procent worden geleverd aan de re
ductie van dit wereldprobleem. Die inter
nationale dimensie mag echter niet tot na
tionaal of individueel fatalisme of berusting 
leiden. Juist een meervoudige aanpak op 
alle fronten is geboden. Dat de vakbewe
ging en de werkgevers de handen ineen 
wil len slaan stemt mij daarom hoopvol. 
Het is een treffende illustratie van de ge
dachte dat 'think globa//y and act loca//y ' 
aan de basis van een oplossing voor de 
milieuproblematiek staat. 

50 

Column 

Twaalf en een half jaar geleden schreef 
onze huidige minister-president in zijn 
Nota inzake SelectieveGroei dat, ' .. . in de 
huidige en komende periode, de milieu
aantasting , die in de afgelopen decennia 
heeft plaats gevonden, ongedaan moet 
worden gemaakt ' . Daarbij werd geschat 
dat de terugdringing van de vervuiling 
circa 14 miljard gulden zou vergen naast 
de jaarlijkse 3 miljard aan lopende kosten. 
Onlangs berekende het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) 
in zijn rapport 'Zorgen voor morgen' dat 
reductie van diverse vormen van vervui
ling met 70 tot 90 procent nodig is. De 
kosten daarvan zullen zo 'n 3,5% van ons 
Bruto Nationaal Produkt gaan vergen. Dit 
betekent dat de jaarlijkse kosten voor ons 
milieu zullen stijgen van bijna 7 miljard 
in 1985 naar een 25 à 30 miljard gulden 
in 2010. Daarbij hebben we het dan nog 
slechts over Nederland! Wie dat prijs
kaartje ontkent, vervalt al snel tot politieke 
retoriek. En dat is nog erger dan het hel
der ontkennen van het milieuprobleem 
want het suggereert dat actie wordt onder
nomen terwijl het slechts om lippendienst 
gaat zonder portemonnee. Nee, de reke
ning zal door consumenten, het bedrijfsle
ven en de samenleving als geheel betaald 
moeten worden. Dat vergt prioriteiten. Bij
voorbeeld in de politieke stellingname de 
komende jaren een schoner milieu boven 
inkomensvooruitgang te stellen. Bij een 
momenteel voorziene economische groei 
van zo 'n 2,5%2 moet dit toch mogelijk 
zi jn? 

In onze partij zijn we een partijpolitieke 
discussie over het milieubeleid gestart. Ik 
hoop dat deze mag bijdragen aan het be
wustzijn dat het zo niet langer kan . Ook 
hoop ik dat deze discussie de creativiteit 
prikkelt om wegen te vinden het menselijk 
handelen ecologisch inpasbaar te maken 
In feite gaat het daarbij om de vraag hoe
veel de huidige generatie ervoor over 

2. Prol. dr. F.W. Rutten, 'Op weg naar de voltooiing van het 
sociaal-economisch herstel' , ESB, 1/1989. 
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heeft om een schoon milieu te kunnen 
overdragen aan toekomstige generaties. 
Stellen we een schoon milieu boven inko
men en andere collectieve voorzienin
gen? Wie weet kan ons nieuwe verkie
Zingsprogramma de titel 'Naar een recht
vaardige, duurzame en verantwoordelijke 
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samenleving' meekrijgen. Een 'Delta
plan' voor het behoud van onze aarde is 
nodig. De schepping schreeuwt er om. 
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Drs. H. Hoogerwerf 

Mensenrechten en 
ontwikkelings
samenwerking 

Oe christen-democratie zou moeten uit
gaan van het principe dat ontwikkelings
samenwerking een instrument is van men
senrechtenbeleid Oe mensenrechten 
vormen een geïntegreerd kader. Op 
grond daarvan kan Nederland vormge
ven aan de relaties met ontwikkelingslan-
den. 

In het verleden is het Nederlands buiten
lands beleid vooral gekenmerkt door de 
behartiging van eigen belangen. Uitzon
deringen daar gelaten , waren politieke, 
economische en veiligheidsbelangen , 
naast het belang van de individuele land
genoot in den vreemde, steeds de belang
rijkste motieven voor het overheidsoptre
den buiten de eigen landsgrenzen 

Het wereldwijde proces van dekolonisa
tie en een groeiend gevoel van interde
pendentie hadden tot gevolg , dat in de 
tweede helft van deze eeuw aan het bui
tenlands beleid een aantal nieuwe ele
menten werden toegevoegd Voor Neder
land zijn dit met name de Europese inte
gratie , ontwikkelingssamenwerking en 
mensenrechten. Het toenemende belang 
van het thema mensenrechten in het Ne
derlands buitenlands beleid is parallel ge
lopen aan het stijgen van dit onderwerp 
op de internationale politieke agenda. De 
Nederlandse vertegenwoordigers speel
den vaak een vooraanstaande rol bij het 
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Buitenland 

tot stand brengen van mensenrechtenver
dragen en toezichtprocedures. In 1979 
hebben de mensenrechten een uitgespro
ken plaats in het buitenlands beleid gekre
gen door publikatie van de nota 'De Rech
ten van de Mensen in het Buttenlands Be
leid ' . Mensenrechten werden daarmee tot 
een zelfstandige doelstelling van het bui
tenlands beleid.1 

In de periode na het verschijnen van 
deze nota is de positie van de mensen
rechten in het buitenlands beleid er echter 
niet duidelijker op geworden Het huidige 
beleid kent in feite een specifieke mensen
rechtensector , die betrekkelijk onafhanke
lijk van het beleid inzake diplomatieke, 
economische, veiligheids- en ontwikke
lingsrelaties, de wereldwijde bescherming 
van mensenrechten tracht te verwezenlij
ken. Velen bepleiten echter een benade
ring waarbij mensenrechten als een facet 
van elk onderdeel van het buitenlands be
leid aan de orde komen. 

Samenvloeiende beleidsterreinen 
In de afgelopen periode is met name de 

Drs. H. Hoogerwerf (1960) is beleidsmedewerker bij de Ge· 
meenschappelijke Medische Dienst en onder andere adv1· 
seur van de werkgroep Mensenrechten. 
1. De rechten van de mens in het buitenlands beleid. 

Tweede Kamer , zitting 1978·1979, kamerstuk 15571 , 
nrs. 1-2. 
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discussie over de relatie tussen mensen
rechten en ontwikkelingssamenwerking 
hoog opgelaaid. De reden hiervoor is het 
feit dat we in de uitvoering van de ontwik
kelingssamenwerk ing voortdurend met 
mensenrechten geconfronteerd worden. 
De directe aanleiding voor de discussie 
was het rapport van de Advies Commissie 
Mensenrechten over deze problematiek 
van juli 1987.2 

Helaas beperkt het debat zich vaak tot 
de vraag welke rol mensenrechten in het 
beleid van ontwikkelingssamenwerking 
moet spelen. Ik zou in een breder 
perspectief de vraag wi llen stel len naar de 
relatie tussen mensenrechtenbeleid en 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. 
Daarbij vraag ik mij af of we niet toe zijn 
aan een grondige herstructurering van het 
buitenlands beleid voor zover het deze 
twee aspecten betreft. Is er nog sprake 
van twee verschi llende beleidsterreinen 
als de minister voor Ontwikkelingssamen
werking, die ziet dat de praktijk van zijn 
werk gefrustreerd wordt door een klimaat 
van politieke repressie, het vingertje op
heft tegen regeringsleiders die medever
antwoordelijkheid dragen voor de men
senrechtenschendingen? 

Op velerlei manieren blijken in de 
(beleids-)praktijk mensenrechten en ont
wikkelingssamenwerking elkaar te raken. 
De voorbeelden zijn bekend. Echte vrij
held van meningsuiting blijft een illusie zo
lang het grootste deel van de bevolking 
n1et kan lezen of schrijven. Programma's 
voor geboortebeperking vormen soms 
een aanslag op klassieke vri jheden die wij 
n1et voor lief zouden nemen. In de discus
sie over onwikkelingsstrategieën komt al
tijd de vraag weer op of de vrijheden dan 
wel de ontwikkeling prioriteit moeten heb
ben. Het is een tegenstel ling die duidt op 
ee~ vermeende spanning tussen catego
neen mensenrechten . 

Het ontbranden van de discussie mi
~isters die uitstapjes maken op e l kaar~ be
~1dsterre1n en de gesignaleerde raakvlak
en In de Ultvoen ng duiden op het samen-
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vloeien van de twee beleidsterreinen die 
hier aan de orde zijn. 

Twee terreinen 
Zowel in de sfeer van het ontwikkelingssa
menwerkingsbeleid als in het internatio
nale denken over mensenrechten hebben 
zich ontwikkelingen voorgedaan die ik in 
dit verband relevant acht. Allereerst heeft 
de ervaring in de ontwikkelingssamenwer
king ons geleerd dat veel ontwikkelingssi
tuaties slechts konden worden verbeterd 
door een brede aanpak van de problema
tiek. Het niet rekening houden met cu ltu
rele achtergronden, het niet inschakelen 
van vrouwen of het negeren van ecologi
sche samenhangen deed veel ontwikke
lingsprojecten jammerliJk mislukken . Al
leen een brede aanpak, waarbij vele 
aspecten van het maatschappelijk leven 
worden betrokken , lijkt borg te staan voor 
vooruitgang op lange termijn. In het beleid 
ten aanzien van ontwikkelingssamenwer
king kwam deze ervaring tot uitdrukking 
door veel minder specifieke projecten en 
veel meer (regio) programma's te on
dersteunen of uit te voeren. Bovendien 
kreeg de aandacht voor thema's als de 
positie van vrouwen en de gevolgen voor 
het natuurlijk milieu een structurele plaats 
in het beleid. Recentelijk nog pleitten hoge 
ambtenaren voor een breuk met de tradi
tionele projecthulp en het zoeken van aan
sluiting bij processen die in en door de ont
wikkelingslanden zelf in gang zijn gezeP 

Ook een zekere bescherming van vrij
heden en mogelijkheden voor participatie 
van de bevolking bli jken steeds duidelijker 
noodzakelijke voorwaarden te zijn voor 
een succesvol ontwikkelingsproces. De 
Nederlandse regering stelde in dit ver
band in 1979: 'Aannemelijk is immers dat 
in een land waar de overheid klassieke 
mensenrechten eerbiedigt, eerder een 

2. Mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking, Advies 
Commissie Mensenrechten Buitenlands Beleid , juli 1987. 

3. Meijer , L., Breuk met traditionele hulp, in: Trouw, 4 na· 
vember 1988, (Aan het woord komen dr. F. van Dam en 
mr. J.JAM. van Gennip). 
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d1scussie over de relatie tussen mensen
rechten en ontwikkelingssamenwerking 
hoog opgelaaid De reden hiervoor is het 
fe1t dat we 1n de uitvoering van de ontwik
kellngssamenwerking voortdurend met 
mensenrechten geconfronteerd worden. 
De directe aanleiding voor de discussie 
was het rapport van de Advies Commissie 
Mensenrechten over deze problematiek 
vanJuli 1987.2 

Helaas beperkt het debat zich vaak tot 
de vraag welke rol mensenrechten in het 
beleid van ontwikkelingssamenwerking 
moet spelen lk zou 1n een breder 
perspectief de vraag willen stellen naar de 
relat1e tussen mensenrechtenbeieid en 
ontw1kkel1ngssamenwerkingsbeleid. 
Daarbij vraag ik mij af of we niet toe zijn 
aan een grondige herstructurer1ng van het 
bu1tenlands bele1d voor zover het deze 
twee aspecten betreft Is er nog sprake 
van twee verschillende beleidsterreinen 
als de minister voor Ontwikkelingssamen
werktng, d1e ziet dat de praktijk van zijn 
werk gefrustreerd wordt door een klimaat 
van politieke repressie, het vingertje op
heft tegen regeringsleiders die medever
antwoordelijkheid dragen voor de men
senrechtenschendingen? 

Op velerlei man1eren blijken in de 
(beleids-)praktijk mensenrechten en ont
w1kkel1ngssamenwerking elkaar te raken. 
De voorbeelden zijn bekend. Echte vrij
held van meningsuiting blijft een illusie zo
lang het grootste deel van de bevolking 
n1et kan lezen of schrijven. Programma's 
voor geboortebeperking vormen soms 
een aanslag op klassieke vrijheden die wij 
n1et voor lief zouden nemen. In de discus
Sie over onwikkelingsstrategieen komt al
tiJd de vraag weer op of de vrijheden dan 
wei de ontwikkeling prioriteit moeten heb
ben. Het is een tegenstelling die duidt op 
een vermeende spanning tussen catego
rleen mensenrechten. 

Het ontbranden van de discussie, mi
nisters die uitstapjes maken op elkaars be
leldsterrein en de gesignaleerde raakvlak
ken tn de uitvoering duiden op het samen-
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vloeien van de twee beleidsterreinen die 
hier aan de orde ziJn. 

Twee terreinen 
Zowel in de steer van het ontwikkelingssa
menwerkingsbeleid als in het internatio
nale denken over mensenrechten hebben 
zich ontwikkelingen voorgedaan die ik in 
dit verband relevant acht. Allereerst heeft 
de ervaring in de ontwikkelingssamenwer
king ons geleerd dat veel ontwikkelingssi
tuaties slechts konden worden verbeterd 
door een brede aanpak van de problema
tiek. Het niet rekening houden met cultu
rele achtergronden, het niet inschakelen 
van vrouwen of het negeren van ecologi
sche samenhangen deed veel ontwikke
lingsprojecten jammerlijk mislukken. AI
leen een brede aanpak, waarbij vele 
aspecten van het maatschappelijk Ieven 
worden betrokken, lijkt borg te staan voor 
vooruitgang op lange termijn. In het beleid 
ten aanzien van ontwikkelingssamenwer
king kwam deze ervaring tot uitdrukking 
door veel minder specifieke projecten en 
veel meer (regio) programma's te on
dersteunen of uit te voeren. Bovendien 
kreeg de aandacht voor thema's als de 
positie van vrouwen en de gevolgen voor 
het natuurlijk milieu een structurele plaats 
in het beleid. Recentelijk nog pleitten hoge 
ambtenaren voor een breuk met de tradi
tionele projecthulp en het zoe ken van aan
sluiting bij processen die in en door de ont
wikkelingslanden zelf in gang zijn gezeP 

Ook een zekere bescherming van vrij
heden en mogelijkheden voor participatie 
van de bevolking blijken steeds duidelijker 
noodzakelijke voorwaarden te zijn voor 
een succesvol ontwikkelingsproces. De 
Nederlandse regering stelde in dit ver
band in 1979: 'Aannemel1jk is immers dat 
in een land waar de overheid klassieke 
mensenrechten eerbiedigt, eerder een 

2. Mensenrechten en ontw1kkelmgssamenwerkmg. Advtes 
Commtsste Mensenrechten Buttenlands Beletd.JUII 1987 

3 MeiJer. L .. Breuk met tradtttonele hulp. tn Trouw. 4 no
vember 1988. (Aan het woord komen dr F van Dam en 

mr J J.A M. van Genntp) 
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geest van sociale en economische ontwik
keling zal rijpen dan in een repressief sys
teem . De bevordering van bedoelde rech
ten vervult aldus voorwaarden voor ont
wikkelingsprocessen en vergroot poten
tieel de effectiviteit van ontwikkelingspro
gramma's. '4 

Na en door de Tweede Wereldoorlog is 
het proces van internationale formulering 
en codificering van mensenrechten in een 
stroomversnelling geraakt. Onder druk 
van met name Derde Wereldlanden zijn 
sociale, economische en culturele rechten 
hier wezenlijk onderdeel van gaan uitma
ken. Door veel Westerse landen werd bij 
voortduring benadrukt dat het hierbij ging 
om een ander genre rechten die slechts 
inspanningsverplichtingen impliceerden. 
Vaak koppelden zij daaraan een lagere 
prioriteitsstelling. Maar hoewel het ver
schil in karakter in z'n essentie niet bestre
den wordt, zijn de sociale, economische 
en culturele rechten langzamerhand toch 
een gelijkwaardige positie naast de klas
sieke mensenrechten gaan innemen. Met 
name het inzicht dat de onderlinge sa
menhang van de beide type rechten zeer 
sterk is heeft veel terrein gewonnen. Rele
vant is in dit verband het recht op ontwik
keling zoals dat in 1986 geformuleerd 
werd in een verklaring van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties. In 
deze verklaring is voor het eerst in een in
ternationale uitspraak een onlosmakelijk 
verband gelegd tussen de bescherming 
van klassieke en economische, sociale en 
culturele mensenrechten. Beiden worden 
als onmisbaar voor de ontwikkeling van 
een individu en een samenleving be
schouwd.s 

Het zal duidelijk zijn dat deze twee ont
wikkelingen sterk in elkaars verlengde lig
gen en in positieve zin op elkaar van in
vloed zijn geweest. Zij roepen de vraag op 
of het nog langer adequaat en gerecht
vaardigd is een onderscheid te maken tus
sen enerzijds een ontwikkelingssamen
werkingsbeleid dat, in zijn gerichtheid op 
de structurele armoedebestrijding, de 

54 

Buitenland 

Klassieke vrijheidsrechten 
en sociale, economische 
en culturele rechten 
vertonen onmiskenbare 
samenhang. 

economische en sociale mensenrechten 
probeert te verwezenlijken en anderzijds 
een mensenrechtenbeleid dat in feite 
vooral de klassieke vrijheidsrechten we
reldwijd tracht te beschermen. 

Gerechtigd als norm 
Christen-democraten hanteren gerechtig
heid als belangrijkste norm voor de inrich
ting van de samenleving. Ook in het bui
tenlands beleid is de gerechtigheid het lei
dende principe voor christen
democraten. Mensenrechten lijken tot nu 
toe de meest concrete en min of meer 
toetsbare operationalisering van het be
grip gerechtigheid, die bovendien het 
voordeel hebben dat zij als doelstelling 
ook door politiek andersdenkenden wor
den ondersteund. Voor christen
democraten krijgen de rechten van de 
mens een extra dimensie omdat zij de 
mens zien als beelddrager Gods. ledere 
aantasting van de menselijke waardigheid 
door een schending van mensenrechten 
is daarom strijdig met Gods bedoeling met 
de schepping . 

Wanneer het de verschillende typen 
mensenrechten betreft is het duidelijk dat 
klassieke integriteitsrechten evenzeer de 
gerechtigheid betreffen als het economi-

4. Memorie van Toelichting op de begroting voor 1986, 
Tweede Kame r, zitting 1986-1987, kamerstuk 19700, nr. 
1. 

5. Verklaring ove r het recht op ontwikkeling, New York. 4 
december 1986. 
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sche recht op voldoende voeding. Voor 
de vormgeving van het christen
democratisch buitenlands beleid ligt het 
daarom voor de hand een ééndimensio
naal kader, te hanteren, waarbij het brede 
spectrum van internationaal gecodifi
ceerde mensenrechten de centrale as is. 

Geïntegreerd beleidskader 
Zowel aan het ideologisch denken van 
christen-democraten als aan de praktijk 
van de uitvoering van het beleid ten aan
zien van mensenrechten en van ontwikke
lingssamenwerking is mijns inziens argu
mentatie te ontlenen om mensenrechten 
als geïntegreerd kader te gebruiken , op 
grond waarvan wordt vormgegeven aan 
de relaties die Nederland met ontwikke
lingslanden onderhoudt. 

Natuurlijk spelen ook andere belangen 
hierbij een rol , bijvoorbeeld in de sfeer van 
vrede en veiligheid , werkgelegenheid in 
eigen land, enzovoort. Zij behoeven zorg
vuldige afweging ten opzichte van 
doelstellingen die samenhangen met 
mensenrechten . Wanneer ook hierbij de 
gerechtigheid het leidend principe is dan 
hoeft het mensenrechtenaspect niet auto
matisch te prevaleren. De noodzaak van 
een voortgaande ontspanning of hulp in 
rampsituaties kunnen de afweging anders 
doen uitvallen. Explicitering van de keu
zen is in vrijwel alle situaties het meest 
dienstbaar aan de politieke zuiverheid. 

De belangrijkste factor moet echter ge
vonden worden in een beoordeling van 
de gehele mensenrechtensituatie in een 
land, de manier waarop deze in positieve 
Zin beïnvloed kan worden en de effec
tiefste instrumenten die daarbij kunnen 
worden ingezet. Ontwikkelingssamenwer
king is dan inderdaad geworden tot een 
Instrument van mensenrechtenbeleid. 
Pnncipieel gezien is daar niets op tegen. 
In de huidige situatie zijn de doeleinden 
van ontwikkelingssamenwerking welis
waar geformuleerd in termen van structu
rele armoedebestrijding en economische 
verzelfstand iging, maar de essentie van 
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deze inspanning is natuurlijk ook gelegen 
in een streven naar een wereld , waarin 
voor een ieder de mensenrechten structu
reel verwezenlijkt zijn 

Anders dan in de discussie vaak wordt 
gesuggereerd gaat de ontwikkelingssa
menwerking niet fungeren als een stok 
waarmee mensenrechtenschenders, 
vooral ten koste van hun slachtoffers, wor
den geslagen Ontwikkelingssamenwer
king wordt één van de instrumenten die in
zetbaar zijn om op de meest effectieve 
manier de armsten en zij die monddood 
gemaakt zijn aan hun recht te kunnen la
ten komen. 

Voor de uitvoering van het ontwikke
lingssamenwerkingsb"eleid zal deze aan
pak niet zoveel gevolgen hebben. De be
staande expertise dient vanzelfsprekend 
zo effectief mogelijk op de juiste plaatsen 
te worden ingezet. Veel meer verandert er 
aan de beleidsvoorbereiding en vooral de 
beleidsbepaling . In het proces van be
leidsbepaling zal duidelijker een beéld 
van de (ontwikkeling van de) mensenrech
tensituatie in de betreffende landen moe
ten ontstaan. 

Rapportage 
Door velen is er voor gepleit jaarlijks een 
mensenrechtenrapportage per land te la
ten uitvoeren. Deze zou beschrijven hoe 
de mensenrechtensituatie in een bepaald 
land is en met name hoe deze zich ontwik
kelt. Het Studie- en Informatiecentrum 
Mensenrechten wees erop dat men in 
Noorwegen hierbij met een aantrekkelijk 
model werkt. 6 In dit land verzorgen twee 
onafhankelijke instituten , in opdracht van 
de Noorse regering , een jaarlijkse rappor
tage over de mensenrechtensituatie in de 
landen waarmee Noorwegen een spe
ciale ontwikkelingsrelatie onderhoudt. De 
onderzoekers baseren zich grotendeels 
op informatie van andere organisaties en 

6. Mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking, Studie
en Informatiecentrum Mensenrechten, SIM-Special nr. 6 
(Utrecht 1986), 40. 
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sche recht op voldoende voeding. Voor 
de vormgeving van het christen
democratisch buitenlands beleid ligt het 
daarom voor de hand een eendimensio
naal kader, te hanteren, waarbij het brede 
spectrum van internationaal gecodifi
ceerde mensenrechten de centrale as is. 

Gei'ntegreerd beleidskader 
Zowel aan het ideologisch denken van 
christen-democraten als aan de praktijk 
van de uitvoering van het beleid ten aan
Zien van mensenrechten en van ontwikke
llngssamenwerking is mijns inziens argu
mentatie te ontlenen om mensenrechten 
als ge1ntegreerd kader te gebruiken, op 
grond waarvan wordt vormgegeven aan 
de relaties die Nederland met ontwikke
llngslanden onderhoudt. 

Natuurlijk spelen ook andere belangen 
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vrede en veiligheid, werkgelegenheid in 
e1gen land, enzovoort. Z1j behoeven zorg
vuldige afweging ten opzichte van 
doelstellingen die samenhangen met 
mensenrechten. Wanneer ook hierbij de 
gerechtigheid het leidend principe is dan 
hoeft het mensenrechtenaspect niet auto
matisch te prevaleren. De noodzaak van 
een voortgaande ontspanning of hulp in 
rampsituaties kunnen de afweging anders 
doen u1tvallen. Explicitering van de keu
zen IS in vrijwel aile situaties het meest 
d1enstbaar aan de politieke zuiverheid. 

De belangrijkste factor moet echter ge
vonden worden in een beoordeling van 
de gehele mensenrechtensituatie in een 
land. de manier waarop deze in positieve 
z1n be1nvloed kan worden en de effec
tlefste 1nstrumenten die daarbij kunnen 
worden ingezet. Ontwikkelingssamenwer
kmg is dan inderdaad geworden tot een 
mstrument van mensenrechtenbeleid. 
Pnnc1pieel gezien is daar niets op tegen. 
In de huidige situatie zijn de doeleinden 
van ontwikkelingssamenwerking welis
waar geformuleerd in termen van structu
rele armoedebestrijding en economische 
verzelfstandiging, maar de essentie van 
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deze inspanning is natuurlijk ook gelegen 
in een streven naar een wereld, waarin 
voor een ieder de mensenrechten structu
reel verwezenlijkt zijn. 

Anders dan in de discussie vaak wordt 
gesuggereerd gaat de ontwikkelingssa
menwerking niet fungeren als een stok 
waarmee mensenrechtenschenders, 
vooral ten koste van hun slachtoffers, wor
den geslagen. Ontwikkelingssamenwer
king wordt een van de instrumenten die in
zetbaar zijn om op de meest effectieve 
manier de armsten en zij die monddood 
gemaakt zijn aan hun recht te kunnen Ia
ten komen. 

Voor de uitvoering van het ontwikke
lingssamenwerkingsbeleid zal deze aan
pak niet zoveel gevolgen hebben. De be
staande expertise dient vanzelfsprekend 
zo effectief mogelijk op de juiste plaatsen 
te worden ingezet. Veel meer verandert er 
aan de beleidsvoorbereiding en vooral de 
beleidsbepaling. In het proces van be
leidsbepaling zal duidelijker een beeld 
van de (ontwikkeling van de) mensenrech
tensituatie in de betreffende Ianden moe
ten ontstaan. 

Rapportage 
Door velen is er voor gepleit jaarlijks een 
mensenrechtenrapportage per land te Ia
ten uitvoeren. Deze zou beschrijven hoe 
de mensenrechtensituatie in een bepaald 
land is en met name hoe deze zich ontwik
kelt. Het Studie- en lnformatiecentrum 
Mensenrechten wees erop dat men in 
Noorwegen hierbij met een aantrekkelijk 
model werkt 6 In dit land verzorgen twee 
onafhankelijke instituten, in opdracht van 
de Noorse regering, een jaarlijkse rappor
tage over de mensenrechtensituatie in de 
Ianden waarmee Noorwegen een spe
ciale ontwikkelingsrelatie onderhoudt. De 
onderzoekers baseren zich grotendeels 
op informatie van andere organisaties en 

6 Mensenrechten en ontw1kkelingssamenwerk1ng. Studle
en lnformat1ecentrum Mensenrechten. SIM-Special nr. 6 
(Utrecht 1986). 40 
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vullen deze zelf aan door de betreffen~e 
landen te bezoeken. Anders dan vergeliJk
bare rapporten van de Amerikaanse rege
ring gaat het Noorse rapport , naast een 
beschrijving van de burgerlijke en poli
tieke rechten, ook uitgebreidmop de eer
biediging van de sociale, economische en 
culturele mensenrechten .. Het rapport 
functioneert als een discussiestuk over de 
criteria voor de keuze van landen en hulp
programma's. In het verslag ZIJn geen be~ 
leidsaanbevelingen opgenomen, de poll 
tieke conclusies worden aan regenng en 
parlement overgelaten. Als belangnjkste 
voordeel van deze opzet wordt aangedra
gen dat de Noorse regering niet verant~ 
woordelijk is voor de m het rapport opge 
nomen informatie. In de relatle met andere 
landen kan dit uit diplomatiek oogpunt 

over mensenrechten een politiek gegeven 
is het duidelijkst geïllustreerd door de 
kwestie van de terugzending van de 
Tamil-vluchtelingen naar Sri Lanka. Een 
uitgebreide mensen,rechtenrapportage 
kan alleen een werkeliJke functie m de be
leidsafwegingen vervullen wanneer deze 
deel uitmaakt van de beleidsstukken en 
de bewindsman er verantwoordelijkheld 
voorneemt. . 

De rapportage is een eerste basis voor 

een voordeel zijn. . 
Minister Van den Broek heeft ZICh 

steeds tegen een dergelijke rapportage 
verzet. Hij acht het een herschlkkmg van 
bestaande informatie en derhal~e niet 
noodzakelijk .? In het eerste heeft hiJ geliJk. 
Ten aanzien van het tweede IS het nog de 
vraag of een gerichte ordenmg van be
staande informatie in dit verband niet Zin
vol kan zijn. Ik denk evenwel dat er een 
meer fundamenteel argument IS om toch 
te kiezen voor een jaarlijkse rapportage. 
Informatie over de mensenr~chtensltuatle 
in een bepaald land is nameliJk niet per de
finitie neutrale informatie. We zien dat een 
organisatie als Amnesty I nternatlonal 
hierin een zeer hoge graad van objeCtiVI
teit weet te bereiken. Dit is echter alleen 
mogelijk dankzij een strikte afgrenzing van 
het werkterrein en de volstrekt onafhanke
lijke opstelling van deze organisatie. De 
manier waarop de Reagan-regenng het 
mensenrechtenbeleid vorm gaf Illustreert 
hoezeer berichtgeving over mensenrech
ten afhankelijk is van de eigen politieke VI
sie en belangen. Deze regering acht een 
mensenrechtenschending in een commu
nistische dictatuur van een andere orde 
dan die in een fascistische dlctatuurB In 
ons land is het feit dat ook de rapportage 
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de opbouw van een gestructureerd men
senrechtenbeleid . Dit zal een versterkmg 
van de controle door politiek en samenle
ving tot gevolg hebben . De parlementaire 
verantwoordelijkheid voor en mvloed op 
het buitenlands beleid wordt groter . De 
Kamer krijgt zodoende een werkeliJk alter
natief voor de door minister yan den 
Broek zo verfoeide 'issue-politiek ten aan
zien van de mensenrechten. 

Samenlevingen in ontwikkeling . 
Een geïntegreerd mensenrech.tenbeleld 
heeft een effect dat nog belang riJker IS dan 
de toenemende politieke controle . . Het 
biedt namelijk de mogelijkheid dat WIJ ons 
breder gaan inzetten voor positieve veran
deringen in ontwikkelingslanden. Het be
leidsinstrumentarium kan daarbiJ syste
matisch worden toegespitst op de ontwik
kelingen die ten gunste zijn van mensen
rechten en democratie. 

De snelle veranderingen in veel Derde 
Wereld-landen confronteren ons met :a
menlevingen die het post-koloniale tiJd
perk voorbij zijn gestreefd. Veel ontwikke
lingslanden beschikken over een hoog
waardig eigen technologisch en Indus-
trieel potentieel .. 

Ook op het gebied van het onderwiJS en 
de voedselvoorziening IS men vaak tot 
veel in staat. Toch betekent dit nog lang 

7 Commentaar van de Minister van Buitenlandse Zaken 
. mede namens de Minister voor Ontwlkkellngssamenwer· 

k. o advies nr. 5 van de Advies CommiSSie M ensen· 
r~~~te~ Buitenlands Beleid , getileld 'C~ntwlkke lmgs· 
samenwerking en de rechten van de mens , 10. 

8. zie 6. 51 e.v. 
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niet dat er ook sprake is van een bevredi
gende mensenrechtensituatie en recht
vaardige sociaal-economische verhou
dingen. India en Indonesië zijn daarvan 
goede voorbeelden . In deze situaties is 
het, zeker gezien de betrekkelijke geringe 
omvang van de Nederlandse bijdrage 
aan de ontwikkelingsprocessen , verstan
dig om in het ontwikkelingsbeleid meer 
het accent te gaan leggen op ontwikkelin
gen in een land dan op het ontwikkelen 
van een land. Ook veel Derde Wereld
landen kenmerken zich door een pluri
form karakter van de samenleving . Ver
schillen in visies op de toekomst van de 
eigen maatschappij komen in georgani
seerde verbanden tot uitdrukking. Ook in 
de niet-commerciële sector begint zich 
hier en daar een bescheiden particulier 
initiatief te ontplooien. Juist voor christen
democraten is er alle aanleiding om met 
het eigen buitenlands beleid hier zo effec
tief mogelijk op in te spelen. 

In dit verband wordt er vaak op gewe
zen dat de overheid uiterst terughoudend 
moet zijn in het beïnvloeden van ontwikke
lingen binnen een andere samenleving. 
Zij zou zich daarmee schuldig maken aan 
een ongeoorloofde inmenging in interne 
aangelegenheden van een ander land. 
Als alternatief wijst men dan meestal op de 
medefinancieringsorganisaties. Hoewel 
de weg via de medefinanciering een zeer 
vruchtbare is, is dit nog geen reden om in 
het di recte overheidsbeleid de maat
schappelijke processen buiten beschou
wing te laten . 

Zolang het om mensenrechten gaat , 
kan er geen sprake zijn van inmenging in 
binnenlandse aangelegenheden. Juist 
daarom zijn beleidsdoelen geformuleerd 
in termen van mensenrechten van groot 
belang. De mensenrechten vormen een 
algemeen aanvaarde begrenzing van de 
eigen soevereiniteit van een nationale 
overheid. De overheid kan beschikken 
over een zeer aanvaardbaar instrumenta
rium voor dit beleid. Het buitenlands be
leid bepaalt in sterke mate de kwaliteit en 
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Het beleid moet meer 
gericht zijn op 
ontwikkelingen in een land, 
dan op het ontwikkelen van 
een land. 

kwantiteit van de relatie die Nederland 
met een specifiek land onderhoudt. Ik 
denk aan de diplomatieke relaties met re
gering en oppositie, de bevordering van 
handels- , culturele, wetenschappelijke re
laties, exportmissies, verdragen op het 
gebied van samenwerking op allerlei ter
rein , het hele apparaat van ontwikkelings
samenwerking , activiteiten in de sfeer van 
het toerisme, wetgeving ten aanzien van 
wapenexport, enzovoort. 

De afgelopen decennia is door de be
stuurlijke wetenschappen de systemati
sche beleidsanal yse, -ontwikkeling en 
-evaluatie sterk tot ontwikkeling gebracht. 
Op tal van terreinen van overheidsoptre
den vonden deze hun vruchtbare toepas
sing. Het Nederlands buitenlands beleid 
is hierin echter sterk achtergebleven. Een 
beleid bestaat volgens een eenvoudige 
definitie uit een geheel van doelen en mid
delen. Van de middelen gaf ik zojuist een 
aantal voorbeelden. Doeleinden zijn er 
ook. De verwezenlijking van de 40-jarige 
rechten van de mens niet in de laatste 
plaats. Dit betoog moge daar een illustra
tie van zijn geweest. Aan de koppeling 
moet nog hard gewerkt worden. 
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n1et dater ook sprake is van een bevredi
gende mensenrechtensituatie en recht
vaardige sociaal-economische verhou
dlngen. India en lndonesie ziJn daarvan 
goede voorbeelden. In deze situaties is 
het, zeker gezien de betrekkelijke geringe 
omvang van de Nederlandse bijdrage 
aan de ontwikkelingsprocessen, verstan
diQ om in het ontwikkelingsbeleid meer 
het accent te gaan leggen op ontwikkelin
gen in een land dan op het ontwikkelen 
van een land. Ook veel Derde Wereld
landen kenmerken zich door een pluri
form karakter van de samenleving. Ver
schillen 1n visies op de toekomst van de 
e1gen maatschappij komen in georgani
seerde verbanden tot uitdrukking. Ook in 
de n1et-commerciele sector begint zich 
h1er en daar een bescheiden particulier 
1n1t1atief te ontploo1en. Juist voor christen
democraten is er aile aanleiding om met 
het e1gen buitenlands beleid hier zo effec
tlef mogelljk op in te spelen. 

In dit verband wordt er vaak op gewe
zen dat de overheid uiterst terughoudend 
moet ZIJn in het be'1nvloeden van ontwikke
llngen binnen een andere samenleving. 
Z11 zou zich daarmee schuldig maken aan 
een ongeoorloofde inmenging in interne 
aangelegenheden van een ander land. 
Als alternatief wijst men dan meestal op de 
medefinancieringsorganisaties. Hoewel 
de weg via de medefinanciering een zeer 
vruchtbare is, is dit nog geen reden om in 
het directe overheidsbeleid de maat
schappelijke processen buiten beschou
WinQ te Iaten. 

Zolang het om mensenrechten gaat, 
kan er geen sprake zijn van inmenging in 
b1nnenlandse aangelegenheden. Juist 
daarom zijn beleidsdoelen geformuleerd 
1n termen van mensenrechten van groat 
belang De mensenrechten vormen een 
algemeen aanvaarde begrenzing van de 
e1gen soevereiniteit van een nationale 
overheid. De overheid kan beschikken 
over een zeer aanvaardbaar mstrumenta
num voor dit beleid. Het buitenlands be
leld bepaalt in sterke mate de kwaliteit en 
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Het beleid moet meer 
gericht zijn op 
ontwikkelingen in een land, 
dan op het ontwikkelen van 
een land. 

kwantiteit van de relatie die Nederland 
met een specifiek land onderhoudt. lk 
denk aan de diplomatieke relaties met re
gering en oppositie, de bevordering van 
handels-, culturele, wetenschappelijke re
laties, exportmissies, verdragen op het 
gebied van samenwerking op allerlei ter
rein, het hele apparaat van ontwikkelings
samenwerking, activiteiten in de sfeer van 
het toerisme, wetgeving ten aanzien van 
wapenexport, enzovoort. 

De afgelopen decennia is door de be
stuurlijke wetenschappen de systemati
sche beleidsanalyse, -ontwikkeling en 
-evaluatie sterk tot ontwikkeling gebracht. 
Op tal van terreinen van overheidsoptre
den vonden deze hun vruchtbare toepas
sing. Het Nederlands buitenlands beleid 
is hierin echter sterk achtergebleven. Een 
beleid bestaat volgens een eenvoudige 
definitie uit een geheel van doelen en mid
delen. Van de middelen gaf 1k zojuist een 
aantal voorbeelden. Doeleinden zijn er 
oak. De verwezenlijking van de 40-jarige 
rechten van de mens niet in de laatste 
plaats. Dit betoog mage daar een illustra
tie van zijn geweest. Aan de koppeling 
moet nag hard gewerkt worden. 
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Buitenland 

Mr. R.H. van de Beeten 

Nederlanders in 
Zuidafrikaanse militaire 
dienst 

Een voorstel naar aanleiding van de 
partij raad sresol u tie 

Oe Rijkswet op het Nederlanderschap be
hoeft aanpassing Oe wet zou opmeuw In

diensttreding in vreemde kn;gsdlenst 
moeten onderwerpen aan voorafgaand 
verlof. Dat geldt in die gevallen waann het 
tweede vaderland van de Ned~rlander 
betrokken is in een situatie waarbiJ de Ver
enigde Naties troepen inzetten. 

In juni 1988 heeft de CDA-partijraad in een 
resolutie de aandacht gevestigd op het 
verschijnsel van Nederlandse paspoort
houders in Zuidafrikaanse knjgsdJenst. Uit 
een onderzoek van de Europarlementa
riër A. Metten (PvdA) en zijn medewerker 
P. Goodison blijkt, dat het om grote aantal
len zou kunnen gaan. Zij schatten het aan
tal Nederlandse paspoorthouders 1n ac
tieve dienst op zo'n 4.700 en het aantal re
servisten op 7.000. Voor alle EG-landen te 
zamen zouden deze cijfers ongeveer 

178.000, respectievelijk 267.000 belo
pen .1 Het verschijnsel van zogenaamde 
bipatriden (personen met de nationaliteit 
van twee staten) in ZuJdafnkaanse krijgs
dienst is dus van zo'n omvang dat de aan
dacht gerechtvaardigd is. 

In dit artikel zal ik de vraag bespreken, 
of, en zo ja hoe, de Nederlandse overheld 
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gevolgen moet verbinden aan de vervul
ling door Nederlanders van ZuJdafn
kaanse krijgsdienst. Om te begmnen Wil ik 
echter in het kort mijn visie geven op de 
mensenrechten , schendingen ervan, de 
plaats van de mensenrechten in het Inter
nationale recht, de relatle met het Hand
vest van de Verenigde Naties en de con
sequenties van één en ander voor apart
heid en het anti-apartheidsbeleid. Deze 
beschouwing dient als referentJekader 
voor de behandeling van de vraag met 
betrekking tot de bipatriden. 

Groeinormenstelsel . 
De mensenrechten zijn pas op het emd 
van de negentiende eeuw het Internatio
nale recht binnengedrongen en wel vla 
het nationaliteitenvraagstuk. Daardoor 
werd de vraag naar het zelfbeschlkkmgs
recht van volkeren actueel. Het Uiteenval
len van het Habsburgse Rijk na de Eerste 
Wereldoorlog leidde tot allerlel regel1ngen 
voor de bescherming van etnische mln
derheden in de nieuw-gevormde staten, 
rechten waarop leden van die mmderhe
den aanspraak konden maken. 

Mr. R.H . van de Beeten (1955) is advocaat en procureur te 
Zevenaar. Hij is onder meer vice·voorzltter van het CDA~ 
bestuur en voorzitter van de werkgroep Mensenrechten va 

het CDA F' h · 1 apart 
1. Al man Metten and dr. Pa ui Goodison. 19 ling or : 

heid · A job lor /ile. ui tg . Anti Apartheldsbeweg,ng Neder 
land, Amsterdam 1988. 
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Tot dan waren de mensenrechten, in de 
vorm van grondrechten, uitsluitend onder
deel van de nationale rechtsorde. Hun 
werking was verticaal: in de relatie tussen 
burger en overheid verschaften grond
rechten bescherming tegen de overheid, 
een van overheidsingrijpen gevrijwaarde 
ruimte. Overigens ging dat lang niet altijd 
gepaard met algemeen kiesrecht; dat 
voor mannen is in ons land bijvoorbeeld 
pas in 1917 ingevoerd en dat voor vrou
wen twee jaar later. Pas met de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens in 
1948 zijn de mensenrechten min of meer 
erkend als onderdeel van het internatio
nale recht en is de basis gelegd voor dele
gitimatie van bemoeienissen van de ene 
staat met de binnenlandse situatie van de 
andere (een vorm van horizontale wer
king). Sindsdien is de aandacht voor de 
mensenrechten gestaag toegenomen en 
is ook de rol ervan in het internationale 
recht en de buitenlandse politiek ge
groeid. 

Van normen naar implementatie 
Die toegenomen aandacht heeft geleid tot 
een langzaam aan volgroeid stelsel van 
normen, in de vorm van verdragen met al
gemene en specifieke strekking, die be
scherming bieden tegen mensenrechten
schendingen. Tevens zijn twee zwakhe
den in het oog gevallen. Ten eerste is het 
instrumentarium ter bestrijding van schen
ding niet in dezelfde mate ontwikkeld. Ten 
tweede openbaren de moderne commu
nicatiemiddelen ons situaties waarin de 
meest fundamentele rechten van indivi
duele mensen op de meest afschuwelijke 
wijze worden geschonden. In een aantal 
gevallen zelfs zonder dat er sprake is van 
een staatsgezag dat voo r de schendingen 
verantwoordelijk is te stellen. Landen als 
Oeganda en Soedan, of Columbia en Sri 
Lanka - verscheurd door burgeroorlo
gen, stammentwisten, gangsteroorlogen, 
terreurbenden, geteisterd door natuur
rampen , vluchtelingenstromen en econo
mische malaise - zijn onvergelijkbaar 
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met staten als Nederland, de Verenigde 
Staten, de Sovjetunie of Zuid Afrika, waar 
niet slechts formeel, maar ook feitelijk de 
nationale overheid verantwoordelijk ge
houden kan worden voor schendingen 
van mensenrechten door die overheid en 
haar ambtenaren. In de eerstgenoemde 
landen ontbreekt een minimum aan staat
kundige, sociale en juridische cohesie om 
op het niveau van regeringen sancties te 
treffen tegen niet zelden systematische 
schending van fundamentele mensen
rechten. Sancties in die gevallen zijn een 
slag in de lucht. 

Op het eerste gezicht bestaat er geen 
samenhang tussen beide zwakheden in 
de ontwikkeling van de mensenrechten, 
zij het dat beide te maken hebben met de 
implementatie, de verwerkelijking, van 
mensenrechten. Bij nader inzien is er wel 
een verband. 

Complexe samenhangen 
Mensenrechten zijn deels de resultante 
van, deels een sturend element in een po
litieke, sociale, economische, culturele en 
juridische ontwikkeling die is georiënteerd 
op integratie, cohesie , consensusvor
ming , vreedzame beslechting van ge
schillen, politieke en economische partici
patie en democratisering. Dat betekent 
dat ook het vraagstuk van sancties op 
schendingen in dat licht moet worden be
zien. Die sancties dienen te passen in een 
beleid dat door dezelfde oriëntaties wordt 
gekenmerkt. 

Een ander verband betreft de aard van 
de mensenrechtenschendingen. Voor
beelden als Oeganda en Columbia ope
nen ons de ogen voor het feit, dat schen
dingen verweven zijn met historische ont
wikkelingen , sociale verhoudingen , cultu
rele verschillen , economische problemen 
en politieke verhoudingen . Anders ge
zegd: ook waar er wèl een feitelijk staats
gezag is, laat de bestrijding van de schen
dingen zich niet reduceren tot een enkele 
politieke beslissing door de machtheb
bers om met ingang van de volgende dag 
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Tot dan waren de mensenrechten, in de 
vorm van grondrechten, uitsluitend onder
dee! van de nationale rechtsorde. Hun 
werking was verticaal: in de relatie tussen 
burger en overheid verschaften grond
rechten bescherming tegen de overheid, 
een van overheidsingrijpen gevrijwaarde 
ru1mte. Overigens ging dat lang niet altijd 
gepaard met algemeen kiesrecht; dat 
voor mannen is in ons land bijvoorbeeld 
pas in 1917 ingevoerd en dat voor vrou
wen twee jaar later. Pas met de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens in 
1948 zijn de mensenrechten min of meer 
erkend als onderdeel van het internatio
nale recht en is de basis gelegd voor dele
Qitimatie van bemoeienissen van de ene 
staat met de binnenlandse situatie van de 
andere (een vorm van horizontale wer
klng). Sindsdien is de aandacht voor de 
mensenrechten gestaag toegenomen en 
1s ook de rol ervan in het internationale 
recht en de buitenlandse politiek ge
groeid. 

Van normen naar implementatie 
D1e toegenomen aandacht he eft geleid tot 
een langzaam aan volg roeid stelsel van 
normen, in de vorm van verdragen metal
gemene en specifieke strekking, die be
scherming bieden tegen mensenrechten
schendingen. Tevens zijn twee zwakhe
den tn het oog gevallen. Ten eerste is het 
mstrumentarium ter bestrijding van schen
dlng n1et in dezelfde mate ontwikkeld. Ten 
tweede openbaren de moderne commu
nlcatiemiddelen ons situaties waarin de 
meest fundamentele rechten van indivi
duele mensen op de meest afschuwelijke 
WIJZe worden geschonden. In een aantal 
gevallen zelfs zonder dat er sprake is van 
een staatsgezag dat voor de schendingen 
verantwoordelijk is te stellen. Landen als 
Oeganda en Soedan, of Columbia en Sri 
Lanka - verscheurd door burgeroorlo
gen. stammentwisten, gangsteroorlogen, 
terreurbenden, geteisterd door natuur
rampen, vluchtelingenstromen en econo
mlsche malaise - zijn onvergelijkbaar 
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met staten als Nederland, de Verenigde 
Staten, de Sovjetunie of Zuid Afrika, waar 
niet slechts formeel, maar ook feitelijk de 
nationale overheid verantwoordelijk ge
houden kan worden voor schendingen 
van mensenrechten door die overheid en 
haar ambtenaren. In de eerstgenoemde 
Ianden ontbreekt een minimum aan staat
kundige, sociale en juridische cohesie om 
op het niveau van regeringen sancties te 
treffen tegen niet zelden systematische 
schending van fundamentele mensen
rechten. Sancties in die gevallen zijn een 
slag in de Iucht. 

Op het eerste gezicht bestaat er geen 
samenhang tussen beide zwakheden in 
de ontwikkeling van de mensenrechten, 
zij het dat beide te maken hebben met de 
implementatie, de verwerkelijking, van 
mensenrechten. Bij nader inzien is er wei 
een verband. 

Complexe samenhangen 
Mensenrechten zijn deels de resultante 
van, deels een stu rend element in een po
litieke, sociale, economische, culturele en 
juridische ontwikkeling die is georienteerd 
op integratie, cohesie, consensusvor
ming, vreedzame beslechting van ge
schillen, politieke en economische partici
patie en democratisering. Oat betekent 
dat ook het vraagstuk van sancties op 
schendingen in dat Iicht moet worden be
zien. Die sancties dienen te passen in een 
beleid dat door dezelfde orientaties wordt 
gekenmerkt. 

Een ander verband betreft de aard van 
de mensenrechtenschendingen. Voor
beelden als Oeganda en Columbia ope
nen ons de ogen voor het feit, dat schen
dingen verweven zijn met historische ont
wikkelingen, sociale verhoudingen, cultu
rele verschillen, economische problemen 
en politieke verhoudingen. Anders ge
zegd: ook waar er wei een feitelijk staats
gezag is, laat de bestrijding van de schen
dingen zich niet reduceren tot een enkele 
politieke beslissing door de machtheb
bers om met ingang van de volgende dag 
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en andere machthebbers in Zuid Afrika 
aan het denken te zetten en te stimuleren 
de keuze-momenten die zich aandienen, 
aan te grijpen. 

Geen isolement, wei 'timing' 
Zo bez1en kan anti-apartheidsbeleid nooit 
gencht zijn op totale isolatie en op desinte
gratle van Zuid Afrika, ook niet bij toepas
Sing van economische sancties. Derge
li]ke sanct1es moeten worden toegepast bij 
een staat die zichzelf buiten de internatio
nale rechtsorde opstelt met het doel die 
staat weer daarbinnen te brengen en te Ia
ten participeren in de ontwikkeling van die 
rechtsorde. 2 

Een en ander leidt ook tot de vaststel
ltng, dat timing', de keuze van het moment 
waarop sancties worden ingezet, van 
groat belang is. Oat vereist een politieke 
analyse van de ontwikkelingen in Zuid 
Afrika en van de effecten daarvan op aile 
betrokkenen. Verantwoordelijke politici 
zullen dus dat moment niet zomaar moe
ten Iaten bepalen door binnenlands-poli
tleke druk. Die kan ontstaan op een mo
ment dat de situatie in Zuid Afrika er niet of 
n1et meer rijp voor is. 

Bipatriden 
Tot 1985 mochten Nederlandse staats
burgers aileen met koninklijk verlof in 
d1enst treden van een andere overheid, 
waaronder begrepen militaire dienst. In 
1959 is voor wat betreft de niet-militaire 
overheidsdienst van een aantal emigratie
landen (waaronder Zuid Afrika) een col
lectief veri of verleend bij Koninklijk Besluit, 
ook voor toekomstige - dus zeer onbe
paalde - gevallen. Ten aanzien van Zuid 
Afrika is dat verlof in 1977 echter weer in
getrokken, ingaande 1 mei 1980.3 Vanaf 
dat moment was dus weer voorafgaand 
verlof nodigl 

In 1985 kwam een nieuwe Rijkswet op 
het Nederlanderschap tot stand. In die 
wet was de oude bepaling over vreemde 
(kriJQS-)dienst en het daarvoor benodigde 
voorafgaande verlof vervallen. De reden 
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daarvoor was gelegen in de gevolgen van 
die bepaling voor de betrokken Nederlan
ders. Verlies van het Nederlanderschap 
zou namelijk in een aantal gevallen tot 
staatloosheid kunnen leiden (bijvoorbeeld 
oproeping in krijgsdienst van ingezetenen 
van een staat met een andere nationaliteit, 
zoals ook de Nederlandse Grondwet mo
gelijk maakt). Een van de doelstellingen 
van verdragen inzake dubbele nationali
teit is, dat de beeindiging daarvan niet 
mag leiden tot staatloosheid; anderzijds 
wordt in die verdragen het bestaan van 
het verschijnsel van de dubbele nationali
teiten onwenselijk geacht. Oat is logisch, 
omdat het de betrokkenen bij conflicten 
tussen hun vaderlanden in een moeilijk 
parke\ brengt. Bij de behandeling van de 
nieuwe wet is ook aandacht besteed aan 
de positie van Nederlanders die na inwer
kingtreding dienst zouden nemen bij een 
krijgsmacht van een land waarmee Ne
derland in enigerlei conflict zou verkeren. 
De regering heeft toen in de Kamer opge
merkt, dat dat een problematiek is die in 
een afzonderlijke wet zou moeten worden 
behandeld.4 

Aangezien een aparte wet de indruk 
van gelegenheidswetgeving wekt, ligt cat 
minder voor de hand. Ook is het niet juist, 

2 Het zal niet verbazen. dat 1k weinig enthous1asme kan op· 
brengen voor gemeenten en prov1nc1es d1e menen met 
betrekkmg tot Zu1d Afnkazelfstandlg een sanctiebele1d te 
moeten voeren. De gedachten daarover en de keuze van 
de m1ddelen vertonen geen enkele samenhang met een 
bu1tenlandse pol1t1eke v1s1e op mensenrechten en de ont
w1kkel1ng van de 1nternat1onale rechtsorde Sterker nog 
het lljkt veel op een soort e1genncht1ng: "Ais de nat1onale 
overhe1d geen sanct1es 1nstelt tegen Nederlandse bednj
ven d1e zaken doen met Zu1d Afrika. dan doen WIJ het 
wei" Ook in de benadenng van de not1t1e "Gemeenten en 
bu1tenlands beleid' 1s er geen plaats voor zo"n gemeente
IIJk of prov1nc1aal sanctiebeleid. De grens tussen accepta
bele en n1et-acceptabele maatregelen moet m11ns 1nz1ens 
gelegd worden tussen de we1genng Zu1dafnkaanse pro
dukten en d1ensten te kopen en de weigenng zaken te 
doen met bedriJven d1e d1rect of 1ndlrect zaken doen 1n of 
met dat land. Een voorkeursbele1d (b11 gel11ke condit1es 
de keus Iaten val len op het bedriJf zonder Zu1dafnkaanse 
betrekk1ngen) valt onmiskenbaar 1n de tweede categone 

3 Z1e bnef van de M1mster van Bwtenlandse Zaken van 29 
november 1977. Z1tting 1977-1978, 14.800, HV, 13 

4. Z1e verslag UCV d.d. 23 Januan 1984. UCV 454 rechter 
kolom 
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dat er speciaal voor Zuid Afrika een wet 
zou komen of aan de bestaande Rijkswet 
op het Nederlanderschap een lijst van I an
den wordt verbonden waarvan de natio
naliteit onverenig baar wordt verklaard 
met de Nederlandse, zoals recent voor
gesteld door de PSP. Oat zijn juridisch on
gefundeerde voorstellen, vooral bedoeld 
voor de politieke tribune. 

Een andere invalshoek 
Bij de discussie over de ontwerp-resolutie 
voor de Partijraad in de Commissie Bui
tenland is een andere invalshoek geko
zen. Die sluit nauw aan bij en past uitste
kend in het refentiekader dat ik hiervoor 
schetste. 

Nederland stelt voor VN-taken troepen 
ter beschikking. Het bekendste recente 
voorbeeld is de deelname aan Unifil, de 
vredesoperatie in Libanon. Deze deel
name valt niet in de categorie 'gewapend 
ingrijpen' waarover het VN-handvest 
spreekt; de deelname aan UNIFIL was na
melijk niet verplicht, omdat het een zoge
naamde peace-keeping-operatie betrof. 
Weliswaar vond de Veiligheidsraad dater 
sprake was van een bedreiging voor de in
ternationale vrede en veiligheid, maar 
aangezien die Libanese regering in
stemde met de aanwezigheid van 
vreemde troepen, was het niet nodig om 
over te gaan tot een peace-enforcing
operatie, gewapend optreden om met 
harde hand een eind te maken aan de 
dreigende of feitelijke verstoring van de in
ternationale vrede en veiligheid 5 

Het is verre van ondenkbaar dater een 
moment aanbreekt waarop Nederlandse 
troepen in VN-verband ingezet kunnen 
worden tegen Zuidafrikaanse militairen, 
onder wie: Nederlanders. Zelfs heeft de 
Nederlandse regering al aangeboden in 
het kader van het Namibie-akkoord troe
pen aan de VN ter beschikking te stellen 
voor peace-keeping, troepen die 
er - zoals de vroegere plaatsvervan
gend secretaris-generaal van de VN 
Urqhuart zei - niet zijn om te schieten, 
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maar om op geschoten te worden. 
Ook indien er geen Nederlandse troe

pen deelnemen, is de vraag aan de orde 
of het toelaatbaar is, dat Nederlanders in 
vreemde krijgsdienst zouden schieten op 
VN-troepen in het kader van een peace
keeping-operatie. 

Het antwoord daarop moet ontkennend 
luiden. De overheid dient haar gezag aan 
te wenden ter bevordering van de interna
tionale rechtsorde en die plicht strekt zich 
ook uit tot die Nederlanders die tevens de 
nationaliteit hebben van Zuid Afrika. De 
politiek van dat land bedreigt de interna
tionale vrede en veiligheid en Nederlan
ders in Zuidafrikaanse militaire dienst hel
pen die bedreiging uit te voeren.s Uiter
aard kan voor Zuid Afrika ook de naam 
van andere Ianden ingevuld worden. Het 
criterium geldt om het even welk land dat 
is verwikkeld in een conflictsituatie, waarin 
de Veiligheidsraad hetzij als peace-enforc
ing-, hetzij als peace-keeping-operatie 
troepen inzet ter uitvoering van zijn taken 
krachtens het Handvest. 

De Rijkswet op het Nederlanderschap 
Op grond van het voorgaande bepleit ik 
een aanvulling op de Rijkswet op het Ne
derlanderschap. De wet zou opnieuw in
diensttreding in vreemde krijgsdienst 
moeten onderwerpen aan voorafgaand 
verlof en wei in die gevallen waarin het 
tweede vaderland van de Nederlander 
betrokken is in een situatie waarin de VN 

5. In veel gevallen zal een voorstel tot peace-enforcing stul
ten op het veto van een van de VIJf permanente led en van 
de Veil1ghe1dsraad (de VS. de Sovjetunle Groot-Bnt· 
tann1e. FranknJk en de Volksrepubl1ek Ch1na). Peace· 
keeping-operat1es ZIJn dan oak ontw1kkeld als alternat1ef 
1n een tiJd waann reg1onale confl1cten steeds geplaatst 
werden 1n de Oost-West-tegenstell1ng. De pos1t1eve ver
andenngen 1n de relat1es tussen de VS en de Sovj8tUnle 
geven aanle1dmg tot hoop, dat n1et aileen peace
keepmg-operat,es (met toestemm1ng van de betrokken 
staat of staten). maar oak peace-enforCing (zonder d1e 
toestemm1ng) een grotere rol zullen gaan spelen 

6 Nag klemmender wordt het probleem als Nederlandse 
troepen deelnemen De regenng heeft onm1skenbaar de 
plicht de Nederlanders 1n de rechtmat1ge u1toefenmg van 
hun bed1en1ng te beschermen tegen het ns1co door Ne
derlanders m vreemde knJgsd1enst daaraan geh1nderd te 
worden. 
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troepen inzetten. In het geval van peace
keeping is denkbaar dat dat tweede va
derland een volstrekt passieve en verdedi
gende rol speelt en in feite aileen slachtof
fer is van de politiek van de buurlanden. 
Dan zou verlening van verlof denkbaar 
zijn. Bij peace-enforcing is voor die nuan
cering geen ruimte, behalve in geval van 
agressie van de ene staat tegen de an
dere, waarvan de Nederlander de natio
naliteit bezit. Tot dusver heeft de VN geen 
hanteerbare definitie van agressie gefor
muleerd, zodat dat onvoldoende grand
slag biedt voor Nederlandse wetgeving. 
Voor bipatriden die in vreemde krijgs
dienst zijn op het moment dat de VN een 
bedreiging van de internationale vrede en 
veiligheid aanwezig acht en besluit tot in
zet van troepen, geldt dat de eerder ver
leende vergunning vervalt. 

Overigens zou deze regeling niet aileen 
van betekenis zijn voor bipatriden. Zoals 
de Nederlandse regering krachtens de 
Grondwet ingezetenen/niet-Nederlanders 
in militaire dienst kan roepen, zo kunnen 
ook andere staten dat met Nederlan
ders/ingezetenen van hun land. Er is geen 
principieel verschil met bipatriden, zij het 
dat voor dezen de gevolgen ernstiger kun
nen zijn. Die komen hierna aan de orde. 

Bezwaren tegen zo'n wetgeving 
De bezwaren Iaten zich als volgt samen
vatten: 
1. De Zuidafrikaanse (of enige andere) 

overheid heeft het recht voor Nederlan
ders/ingezetenen militaire dienst ver
plicht te stellen. 

2. De Nederlandse overheid heeft de 
plicht staatloosheid van Nederlanders 
te voorkomen. 

3. De wetgeving heeft het karakter van 
gelegenheidswetgeving en veroor
zaakt onzekerheid bij bipatriden in bij
voorbeeld Israel. 

4. Het is onjuist het Nederlanderschap als 
instrument van buitenlandse politiek te 
gebruiken. 

5. De wetgeving veroorzaakt ongelijk-

Chnsten Democrat1sche Verkenningen 2/89 

heid: aileen die Nederlanders van wie 
bekend is dat zij dienst hebben geno
men of zijn blijven nemen, zal in het ver
volg een paspoort worden onthouden. 
De niet-gepakten en afgekeurden hou
den hun pas, c.q. aanspraak op een 
Nederlands paspoort. 

6. Ten aanzien van Ianden als Zuid Afrika 
heeft Nederland in het verleden emi
gratie aangemoedigd. De Neder
landse overheid draagt een bijzondere 
verantwoordelijkheid tegenover die 
emigranten en hun kinderen, waar der
gelijke wetgeving niet bijpast. 

7. Het moet Europees geregeld worden. 

Het eerste bezwaar gaat mijns inziens aan 
de kern van de zaak voorbij. Zeker heeft 
de Zuidafrikaanse overheid het recht voor 
de verdediging van haar grenzen dienst
plicht in te stellen. Zij heeft echter niet het 
recht Nederlandse troepen in VN-verband 
door Nederlanders/ingezetenen onder 
vuur te Iaten nemen. 

Het tweede bezwaar is van meer ge
wicht, omdat het zich baseert op een be
ginsel van volkenrecht. In de meeste ge
vallen zal echter verlies van het Nederlan
derschap niet lei den tot staatloosheid, om
dat dan de weg openstaat van naturalisa
tie in hetland van vestiging. Bij bipatriden 
speelt het bezwaar in het geheel niet. 

Een ander probleem betreft de verblijfs
vergunning. In bijvoorbeeld de Zuidafri
kaanse nationaliteitswetgeving is het mo
gelijk om de Zuidafrikaanse nationaliteit te 
Iaten vallen. Dan is men nog uitsluitend 
Nederlander en hoeft niet in militaire 
dienst. Gevolg is echter, dat de perma
nente verblijfsvergunning vervalt en het ri
sico van uitzetting dreigt. Oat is dus een 
voor de betrokkene zeer ernstig gevolg, zij 
het dat hij of zij onverkort aanspraak kan 
maken op aile rechten die zijn verbonden 
aan het Nederlanderschap. 

Het derde bezwaar (gelegenheidswet
geving) is mijns inziens onjuist. De voor
gestelde regeling slaat niet uitsluitend op 
Zuid Afrika. De gestelde norm is ook niet 

63 



naar haar aard toepasselijk op slechts een 
of enkele gevallen (zoals in het geval van 
het pensioen-Rost van Tonningen) 7 Bo
vendien is het nuttig te onderstrepen, dat 
bij de behandeling van de huidige Rijks
wet door de regering zelf is gezegd, dat 
de onderhavige problematiek afzonder
lijke wetgeving behoeft. 

Het vierde bezwaar (Nederlanderschap 
geen instrument van buitenlandse poli
tiek) is evenzeer te weerleggen. Het crite
rium dat in de Rijkswet zou moeten wor
den neergelegd, is immers geen politiek 
criterium, maar een juridisch. Politiek zou 
het zijn als naar de waan van de dag mili
taire dienst in het ene wei en in het andere 
niet zou worden afgestraft met verlies van 
Nederlanderschap, zoals de PSP heeft 
voorgesteld. Oat wordt door mij niet be
pleit. 

Bij het v1jfde bezwaar moet onderscheid 
worden gemaakt tussen afgekeurden en 
'niet-gepakten'. De eersten worden niet 
discriminatoir behandeld ten opzichte van 
de 'wel-gepakten', omdat zij geen ver
keerde keus hebben gemaakt, ook al zijn 
zij niet aan die keus toegekomen. Voor wat 
betreft de' niet-gepakten' laat het bezwaar 
zich herleiden tot de vraag welke mate van 
effectiviteit de voorgestelde regeling zal 
hebben. De effectiviteit heeft in het verle
den nooit een rol gespeeld. In de negen
tiende eeuw was controle op, en registra
tie van vreemde krijgsdienst door Neder
landers ongetwijfeld vele malen moeilijker 
dan anna 1989. Het was ook geen dra
gend argument om de oude regeling in 
1985 uit de wet te schrappen. Aan de 
mate van effectiviteit zou ik niet te hoge 
eisen willen stellen: als met deze wetge
ving bewerkt kan worden, dat een aantal 
bipatriden zekerheidshalve voor de Ne
derlandse nationaliteit kiest, is dat winst; zij 
schieten dan in ieder geval niet op VN
troepen en de Nederlanders onder hen. 

Hetzesde bezwaar betreft aileen die ge
vallen van inzet van VN-troepen waar emi-
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gratielanden bij betrokken zijn. Het be
zwaar kan mij niet imponeren. Zelfs als 
Zuid Afrika over zou gaan tot uitwij
zing - bij het tegenwoordige emigratie
overschot valt dat te bezien - moet het 
belang van de Nederlandse en de interna
tionale rechtsorde zwaarder wegen. 

Tot slot het Europese aspect. Zeker is er 
aile aanleiding in Europees verband te 
spreken over dit onderwerp. Ook dan zal 
aansluiting gezocht moeten worden bij de 
internationale rechtsorde en zal een mo
dus gevonden moeten worden die die 
rechtsorde weer op een beetje hager plan 
tilt. lk zie echter niet in, waarom juist op dit 
punt Nederland geen initiatief zou kunnen 
nemen. Anders ligt het bij economische 
sancties; dat vloeit voort uit mijn visie 
daarop. 

Conclusie 
Een verbod op vreemde krijgsdienst door 
Nederlanders in het geval hen dat in con
flict kan brengen met VN-troepen past in 
het streven van de Nederlandse regering 
om de ontwikkeling van de internationale 
rechtsorde te bevorderen. Het heeft bo
vendien tot gevolg, dat met name in een 
emigratieland als Zuid Afrika de Nederlan
ders daar worden geconfronteerd 
- zonder hen te verketteren of te isoleren 
en zonder Zuid Afrika te desintegre
ren - met de consequenties van het be
leid van de regering daar. Het kan dus een 
kleine, positieve bijdrage leveren aan het 
subtiele proces dat in Zuid Afrika moet 
plaatsvinden om de tijd rijp te Iaten wor
den voor de afschaffing van het apart
heidsbeleid dat in zijn uitwerking de inter
nationale vrede en veiligheid bedreigt. 

7 Ovengens 1s op d1t moment b11 de Staten-Generaal een 
wetsvoorstel inzake de zogenaamde Totaalwe1geraars 
aanhang1g, dat 1n de prak\1Jk oak slechs op een paar 
dlenstpl1cht1gen per 1aar van toepass1ng 1s 
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Drs. C. de Hart 

Nogmaals: de 
bestuursstructuur van 
de Nederlandse 
universiteiten 

Uitgangspunten van het CDA a/s verster
king van de eigen verantwoordelijkheid 
van de universiteiten en de consequenties 
daarvan voor de bestuursstructuur staan 
niet op gespannen voet met de benade
ring van de Adviesraad voor het Hoger 
Onderwijs. Schrijver reageert op het arti
ke/ van mr. J.A.P. Veringa over de be
stuursstructuur van de Nederlandse uni
versiteiten (Christen Democratische Ver
kenningen 9/88). De vraag blijft: hoe wor
den die uitgangspunten uitgewerkt? 

In Christen Democratische Verkenningen 
9/88 plaatst mr. J.A.P. Veringa een aantal 
kritische kanttekeningen bij het advies van 
de Adviesraad voor het Hoger Onderwijs 
over de versterking van de bestuursorga
nisatie van universiteiten en hogescholen. 
Daarin wordt een zo beknopte weergave 
van het ad vies gegeven, dat bij de lezer 
van zijn artikel een verkeerd beeld kan 
ontstaan. Een reactie is daarom nodig. 

Aanleiding voor het opstellen van het 
advies vormde een adviesaanvraag van 
de minister van Onderwijs en Weten
schappen, waarin onder meer tot uitdruk
king werd gebracht dat vergroting van de 
autonomie en een meer marktgericht ope
reren van de instellingen van hager onder
wijs zou (moeten) leiden tot een grotere 
verantwoordelijkheid van de instellings
besturen. De instellingen staan - aldus 
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de minister - voor de opgaven om de in
teractie met de samenleving te intensive
ren, het innovatievermogen te vergroten 
en het interne bestuur verder te professio
naliseren. De minister bracht tot uitdruk
king dat het intern democratisch besluit
vormingsstelsel bij de universiteiten niet 
optimaal functioneert. Daarmede was het 
kader voor het advies gegeven. 

Wei grate vrijheidsgraad tot zelforganisa
tie van het hager beroepsonderwijs 
(HBO); waarom niet voor het wetenschap
pe/ijk onderwijs (WO) 
Mr. Veringa laat in zijn artikel de 
bestuursstructuur van de hogescholen 
buiten beschouwing. Oat verbaast enigs
zins, om de eenvoudige reden dat het in
teressant zou ziJn te vernemen of de door 
hem beknopt beschreven 'christen-demo
cratische uitgangspunten' tot een andere 
vormgeving van het bestuur van deze 
thans van een grate vrijheidsgraad tot zelf
organisatie voorziene instellingen - aan
zienlljk grater dan bij de universitei
ten - zou leiden. 

Die uitgangspunten beogen onder 
meer versterking van de maatschappe-

Drs C de Hart (1929) is thans voorzitter van de Adv1esraad 
voor het hoger onderwiJS; voord1en voorz1tter van het college 
van bestuur van de Techn1sche Rijksunlversllelt Delft Het ar
t1kel1s geschreven op persoonlijke t1tel 
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lijke zelfregulering en daarmede van meer 
autonome universiteiten. Zelfregule
ring - aldus die uitgangspunten - kan 
echter niet aan de grens van de universi
teit ophouden en impliceert dat er in de 
bestuursstructuur geen personen of orga
nisaties zijn die een absolute beslis
singsmacht hebben. I k teken daarbij 
reeds nu aan dat het ARHO-advies met 
deze uitgangspunten niet op gespannen 
voet staat. De ARHO bepleit regeling van 
de vrijheid tot zelforganisatie van universi
teiten op overeenkomstige wijze als van 
de hogescholen. Absolute beslis
singsmacht komt (oak) bij hogescholen 
niet voor en de Wet op het Hoger Be
roepsonderwijs werd in 1985 oak door het 
CDA gesteund. 

Specifieke kenmerken van organisatie zijn 
bepalend voor de vormgeving van de or
ganisatie 
Terecht merkt mr. Veringa op dat de 
ARHO op basis van een beknopte be
schrijving van het bestuurlijk functioneren 
van universiteiten en van de specifieke 
kenmerken van die organisatie, een aan
tal uitgangspunten formuleerde voor de 
vormgeving van het bestuur. Helaas geeft 
hij de beschreven kenmerken niet weer en 
voorziet deze dus niet van zijn eventuele 
commentaar. De lezer wordt zo een be
langrijk deel van de onderbouwing van de 
geformuleerde uitgangspunten onthou
den. Oat is te betreuren omdat vanuit de 
beschreven kenmerken - die niet zijn 
bestreden - in samenhang met de hui
dige bestuursstructuur, de gesignaleerde 
onvolkomenheden kunnen worden ver
klaard. 

lnderdaad zijn de beschrijvingen in het 
advies globaal; daarmede zijn deze nag 
niet onjuist en, zoals hiervoor reeds werd 
opgemerkt, worden deze bevestigd in de 
omvangrijke literatuur, door onderzoeks
resultaten en in rapporten van andere or
ganen over het bestuurlijk functioneren 
van universiteiten en over de inrichting en 
het functioneren van de besluitvor-
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mingsstructuur in professionele organisa
ties. 06k in na het verschijnen van het ad
vies gepubliceerde rapporten en derge
lijke. Interessante case-studies worden 
onder andere aangetroffen in de disserta
tie van Verweel, 'Universiteit, verandering 
en planning' (zomer 1988) en in de 'Eva
luatie van vijf jaren voorwaardelijke finan
ciering' door de vakgroep Wetenschaps
dynamica van de Universiteit van Amster
dam. 

Kern van het ARHO-advies: het activeren 
van het sterk aanwezige vermogen tot 
zelfregu/ering op het basisniveau; dit past 
in de COA-uitgangspunten 
Mr. Veringa heeft de door de ARHO gefor
muleerde uitgangspunten niet volledig 
weergegeven. Men leze er het advies 
(bladzijde 19) op na. Een paar voorbeel
den. 

De Raad betoogt dat het noodzakelijk is 
het sterk aanwezige vermogen tot zelfre
gulering op het basisniveau te activeren 
en dienstbaar te maken aan het zelfregu
lerend vermogen van de totale organisa
tie. Per onderwijs- en onderzoektaak zou, 
aldus de ARHO, het faculteitsbestuur de 
organisatorische inbedding moeten be
palen. Oat kan in die benadering een vak
groep zijn, maar oak een specifiek, aldan 
niet ad hoc werkverband, een capaci
teits-, project-, werkgroep of instituut. Past 
dat niet in het CDA-uitgangspunt van zelf
regulering? Om dat te kunnen bereiken, 
moet aan een aantal voorwaarden (uit
gangspunten) worden voldaan. Een eer
ste voorwaarde is, aldus de ARHO, het 
creeren van flexibele structuren, dat wil 
zeggen het vergroten van de ruimte tot 
zelforganisatie (bladzijden 20 en 29). De 
heer Veringa beperkt dit uitgangspunt tot 
'decentralisatie van bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden'. Het gaat er ech
ter om dat naar het oordeel van de ARHO 
faculteiten zelf hun organisatie moeten 
kunnen bepalen, mede afhankelijk van 
actuele situaties en lopende activiteiten. 
Daarvoor heeft het faculteitsbestuur be-
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voegdheden nodig. 'Decentralisatie' is al
dus een instrument om tot flexibele struc
turen te kunnen komen. lk wijs erop dat de 
voorgeschreven facultaire structuur door 
velen, waaronder de Algemene Rekenka
mer, 'rigide' wordt genoemd. De vak
groep bijvoorbeeld wordt in de wet voor
geschreven, maar uit tal van waarnemin
gen blijkt dat veel vakgroepen een papie
ren bestaan leiden. Het zou ook interes
sant zijn eens na te gaan hoeveel 
bijzondere structuren, stichtingen bijvoor
beeld, binnen faculteiten zijn ontwikkeld, 
waarmede bepaalde activiteiten aan de 
universitaire bestuursstructuur zijn ont
trokken. 

Een ander voorbeeld: de Raad advi
seert integratie waar mogelijk van weten
schappelijk en bestuurlijk gezag ... '. De 
heer Veringa laat de onderstreepte woor
den weg. Toch zijn deze essentieel. Ook 
dit uitgangspunt kan slechts worden ver
staan - of men het ermee eens is of 
niet - binnen de context van de beschre
ven specifieke kenmerken van de univer
siteit als werkverband/professionele orga
nisatie. Deze 'integratie' is niet overal en 
op aile niveaus mogelijk en beoogt geen 
terugkeer naar de 'professoren-universi
teit'. H ier moet ik tach kwijt dat diegenen 
die dat desondanks lezen in het 
ARHO-advies, voorbijgaan aan het gege
ven dat de maatschappelijke werkelijk
heid anno 1989 wei iets verschilt van die in 
de jaren zestig; dat zij voorbijgaan aan het 
instituut van het georganiseerd overleg, al 
is ook dacv verbetering mogelijk, en voor
bijgaan aan de opmerkingen ter zake in 
het advies. Men leze er bladzijden 11 en 
17 van het advies op na. 

Voor de duidelijkheid geef ik de door de 
ARHO geformuleerde uitgangspunten 
voor de organisatie en het bestuur van uni
versiteiten volledig weer 
1. De universitaire organisatie behoeft 

flexibele structuren. De aard van 
onderwijs- en onderzoekprocessen en 
de verschillen tussen en binnen instel-
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lingen maken decentralisatie van be
voegdheden en verantwoordelijkhe
den noodzakelijk. 

2. lntegratie waar mogelijk van weten
schappelijk en bestuurlijk gezag is 
voorwaarde voor het temperen en be
heersbaar houden van de in universi
teiten van nature aanwezige span
ningsvelden en tendenties tot politise
ring en coalitievorming. 

3. De inrichting van de besluitvorming 
moet recht doen aan de aard van de 
verschillende aspecten daarvan en de 
daarbij benodigde (mate van) betrok
kenheid van de beroepsbeoefenaars 
(docenten, onderzoekers), de studen
ten en het niet-wetenschappelijk perso
neel. Overleg-, advies- en beslisfunc
ties moeten worden gescheiden. Bij 
overleg en advies ware onderscheid te 
maken naar: 
- onderwijs en onderzoek; 
- sociaal beleid; 
- studentenaangelegenheden. 
De beslisfunctie dient duidelijk gecon
centreerd te zijn. 

4. In professionele organisaties als uni
versiteiten komt het instellingsbeleid tot 
stand in de vorm van op centraal ni
veau aanvaarde, maar op het basisni
veau gemaakte keuzen en afwegin
gen. 

5. De universitaire organisatie behoeft 
een heldere verantwoordelijk
heidstructuur en mogelijkheden om 
degenen die met bevoegdheden zijn 
bekleed, op hun corresponderende 
verantwoordelijkheden aan te spreken. 
Daarom ook moeten verantwoordelijk
heden zijn te herleiden op individueel 
aanspreekbare personen. 

Daaraan verbond de Raad de (nadere) re
geling van de relatie tussen het college 
van bestuur en de faculteitsbesturen: 
De relatie college van bestuur - facul
teitsbesturen houdt daarom in dat: 
- het college van bestuur het globale be

leidskader waarbinnen faculteiten zich 
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kunnen ontwikkelen, vaststelt en in glo
bale termen de realisering volgt en zo
nodig corrigeert, waarbij het globale 
beleidskader uitkomst vormt van paral
lelle en interactieve overlegprocessen 
over vraagstukken van onderwijs, on
derzoek, personeelsbeleid en -beheer, 
organisatiebeleid en financieel-econo
misch beleid; 

- de faculteitsbesturen binnen het glo
bale beleidskader het facultaire beleid 
en beheer bepalen en realiseren enter 
zake verantwoordelijk en aanspreek
baar zijn jegens en door het college 
van bestuur; 

- de faculteiten beschikken over 'voor
waardelijke autonomie' die enerzijds 
recht doet aan de beginselen van aca
demisch zelfbestuur en wetenschap
pelijke vrijheid en anderzijds het instel
lingsbestuur de mogelijkheid geeft om, 
indien daartoe aanleiding bestaat, te 
corrigeren of in te grijpen. 

Ontwikkelingen 
In de beschrijving van de 'ontwikkelingen' 
gaat mr. Veringa niet in op de ontwikkelin
gen van het HBO, die op termijn kun
nen/zullen leiden tot een andere relatie 
met het WO. Het HBO evolueert (waar
schijnlijk) naar het geven van onderwijs op 
basis van de stand van de wetenschap. 
Oat leidt tot de noodzaak van een her
orientatie op functionele en institutionele 
relaties. Het vraagstuk van de massificatie 
van het hager onderwijs, de toenemende 
druk op kapitaalintensief onderzoek en 
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geven van onderwijs op 
basis van de wetenschap. 
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het risico van het wegdrijven van dat on
derzoek van de universiteiten, de nag 
voortdurende budgetdruk, de toene
mende noodzaak tot samenwerking en 
participatie in externe circuits enzovoort, 
vormen even zovele vraagstukken die om 
oplossingen vragen. 

Het is niet de vraag of universiteiten dit 
zullen overleven, maar hoe binnen een 
evenwichtige afweging van belangen, 
van baten en lasten en van waarden, kan 
worden voorzien in maatschappelijke be
hoeften aan hager onderwijs en universi
tair onderzoek. 

Mr. Veringa wijst erop dat het universi
tair onderzoek in steeds meer vakgebie
den veranderde van een aangelegenheid 
van individuele hooggeleerden tot team
work. lk denk dat hij hier simplificeert. Ook 
vroeger was er wei teamwork, ook nu 
komt de individuele aangelegenheid (niet 
aileen bij hooggeleerden) wei voor en ook 
nu is er wei sprake van gebrekkige sa
menwerking. 

Universiteiten in Groot-Brittannie 
Onder deze titel merkt mr. Veringa op dat 
de Nederlandse bestuursvorm niet zo 
uniek is als door vel en wordt gedacht. Ge
wezen wordt op Cambridge. Hier ontstaat 
door beknoptheid mogelijk een vertekend 
beeld. In Groot-Brittannie zijn de belang
rijkste bestuursorganen op centraal ni
veau: 
- de court; formeel het hoogste orgaan. 

Vaak een zeer groat lichaam met leden 
'ex officio', benoemd en gekozen. Het 
vervult de facto een bijna uitsluitend ce
remoniele rol; 

- de council; materieel het belangrijkste 
bestuursorgaan (30 a 40 leden). Heeft 
budgetrecht en benoemt de vice
chancellors. N iet-universitaire I eden 
vormen de meerderheid; universitaire 
leden worden benoemd op voordracht 
van de senaat. Het aantal niet
hoogleraren en studenten in de council 
is gering; 

- de senate; met leden ex officio, onder-
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geschikt aan de council, maar het 
hoogste orgaan in academic affairs; 

- de vice-chancellor; benoemd uit de 
hoogleraren, voorzitter van de senate 
en hoogste executive. 

De situatie in Cambridge wijkt hiervan niet 
principieel af. Mr. Veringa schetst wei de 
bestuurlijke organisatie, maar geeft niet 
aan hoe bij die instelling de benoeming in 
en de samenstelling van de verschillende 
organen is geregeld. Daaruit zou kunnen 
blijken dat sprake is van grate verschillen 
met de Nederlandse situatie, nag daarge
laten dat in Groot-Brittannie de relatie met 
de overheid via de University Grants Com
mittee, de National Advisoryboard en de 
verschillende Research Councils, een an
dere interne uitwerking heeft dan in Ne
derland. De interne allocatie in Groot
Brittannie is in sterke mate afhankelijk van 
op nationaal niveau genomen beslissin
gen 

Mr. Veringa merkt voorts op dat het per
soonlijk leiderschap van de Vice-Chan
cellor in Groot-Brittannie een belangrijke 
rol vervult bij strategische ontwikkelingen. 
Maar dat kan aileen indien de cultuur en 
de structuur daartoe ruimte bieden. Hoe
wei oak in Nederland de roep om 'per
soonlijk leiderschap' wordt gehoord, acht 
ik de kans dat zich dat conform het En
gelse voorbeeld ontwikkelt, niet zo groat. 
De in de structuur ingebakken counter
vailing power is daarvoor te groat. Zelf 
neig ik overigens meer tot een collegiaal 
bestuur, hetgeen persoonlijk gezag welis
waar niet uitsluit. 

Tenslotte merk ik op dat veel Britse uni
versiteiten zijn samengesteld uit soms 
grate aantallen zelfstandige 'colleges', 
voorzien van een eigen statuut en eigen 
bestuursorganen. Cambridge is daarvan 
een voorbeeld. 

Terecht merkt Ritzen op ('Lessen in Be
zuinigingen', bladzijde 1 06): 'Tenslotte 
zijn er verschillen in structurele kenmerken 
tussen het Britse en het Nederlandse uni
versitaire systeem, die mede bepalend 
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zijn voor het slagen van bezuinigingsope
raties. Zo lijkt in het Britse universitaire sys
teem het conflictpotentieel binnen de in
stellingen geringer, zowel door een an
dere bestuursstructuur als door een finan
cieringswijze waarin output-meting een 
grotere rol speelt dan in Nederland. Daar
mede treedt bij bezuinigingen naar aile 
waarschijnlijkheid minder kwaliteitsverlies 
op.' 

Uitgangspunten basis voor vormge
ving 
In de paragrafen 'ontwikkelingen' en 'con
clusies' merkt mr. Veringa op dat goed uit
gewogen aanpassingen van de universi
taire bestuursstructuur niet meer ont
koombaar zijn. Het ARHO-advies vormt 
hiervoor zijns inziens onvoldoende basis. 
Oat is gelet op de door hem geformu
leerde aanbevelingen merkwaardig. Het 
zou interessant zijn te vernemen hoe de 
christen-democratische visie kan leiden 
tot het aanvaarden van twee geheel ver
schillende bestuursstructuren voor het 
HBO respectievelijk het WO. De huidige 
bestuurlijke organisatie voor het HBO en 
met name de vrijheidsgraad tot zelforgani
satie gaan aanzienlijk verder dan de 
ARHO in het mogelijke model voor het WO 
presenteerde. Men kan tach niet volhou
den dat het als mogelijkheid gepresen
teerde ARHO-model de klok terugzet. 

De ARHO noemde een mogelijke uit
werking van de geformuleerde uitgangs
punten. Daaraan werd toegevoegd dat 
'de' ideale organisatie niet bestaat, dat het 
om een van de mogelijke uitwerkingen 
ging en dat de discussie zich eerst zou 
moeten richten op de geformuleerde uit
gangspunten (bladzijden 21 en 22). Na af
ronding van die discussie zou dan de 'mo
deldiscussie' kunnen worden gevoerd. 
Helaas heeft de discussie zich tot nu toe 
uitsluitend gericht op het als mogelijke uit
werking beschreven model. Oak mr. Ve
ringa beperkt zich daartoe. Wei klinkt in de 
ontvangen reacties door dat over de uit
gangspunten in belangrijke mate consen-

69 



sus bestaat. Hoe dat ook zij, men zal eerst 
uitgangspunten moeten formuleren alvo
rens tot vormgeving te kunnen overgaan. 

Wellicht was het beter geweest indien 
de Raad had volstaan met de formulering 
van die uitgangspunten en dus nog geen 
(mogelijk) model had gepresenteerd. Oat 
model heeft kennelijk - ook bij mr. Ve
ringa - de aandacht afgeleid van de kern 
van het advies. 

Mr. Veringa formuleert een aantal uit
gangspunten: 
- evenwicht tussen democratie en effi

ciency. 
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De ARHO heeft dat niet willen versto
ren, maar wei gewezen op de verschil
lende belangen, orientaties, expertise 
en verantwoordelijkheden van de vele 
deelnemers (in de huidige situatie) aan 
de besluitvorming; het georganiseerd 
overleg kreeg in het ARHO-advies een 
zwaar accent. 
Mr. Veringa merkt bij zijn weergave van 
het CDA-standpunt onder meer op dat 
de huidige structuur van de universitei
ten resultaat is van een zorgvuldige af
weging van belangen van democrati
sering (gezamenlijke verantwoordelijk
heid) tegenover doelmatigheid en kwa
liteit. lk teken daarbij aan dat de univer
sitaire bestuursstructuur in 1970 werd 
vastgesteld en sedertdien niet princi
pieel is gewijzigd. In de Memorie van 
Toelichting bij het toenmalige wetsont
werp merkten de verantwoordelijke mi
nisters op dat sprake was van een zeer 
algemeen maatschappelijk vraagstuk, 
voorzien van een 'scherpe actualiteit'. 
Velen zagen en zien een en ander als 
'gelegenheidswetgeving' (Drenth: Pa
rool 14 ju ni 1988). T er voorkom i ng van 
misverstand: deze conclusie is geen 
pleidooi voor restauratie, maar geeft 
aan dat over een zorgvuldige afweging 
verschillend wordt gedacht. 
Mr. Veringa voegt aan zijn opmerking 
toe: 'Een dergelijke afweging staat 
uiteraard niet voor altijd vast. Een wijzi-
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ging vereist echter goede gronden en 
een zorgvuldige ontwikkeling van een 
nieuw evenwicht.' Dit laatste ben i k met 
hem eens. In het ARHO-advies is aan
gegeven dat het democratisch postu
laat op verschillende wijzen kan wor
den uitgewerkt en zijn vanuit de ana
lyse in hoofdstuk 3 uitgangspunten ge
formuleerd die tot de ontwikkeling van 
een nieuw evenwicht kunnen leiden. In 
de huidige structuur is het model van 
de 'politieke' democratie vergaand 
overgenomen; uit de benadering van 
de ARHO kan volgen dat de universiteit 
een professionele organisatie en geen 
politieke organisatie is. Daarom rijzen 
vragen als: is het werkelijk zo datal het 
niet-wetenschappelijk personeel (ook 
daar ligt passief kiesrecht) is gekwalifi
ceerd om mee te oordelen en mee te 
beslissen over aangelegenheden van 
wetenschappelijk onderwijs en onder
zoek? Of speelt zo' n kwalificatie geen 
rol en waarom dan niet? Zijn er geen 
andere, betere, mogelijkheden om tot 
verantwoorde checks and balances te 
komen? Kunnen we op dat punt niets 
leren van buitenlandse modellen en 
van het HBO? Is het werkelijk zo dat 
draagvlakvorming aileen mogelijk is 
via 'meebeslissen'? Zijn de belangen 
van het gehe!e personeel niet vol
doende gewaarborgd in een goed 
functionerend georganiseerd overleg? 
Als dat wei zo is, wat zijn dan de conse
quenties voor de beslissingsstructuur 
over onderwijs- en onderzoekaangele
genheden? Waarom wijkt de bestuurs
structuur van het HBO zo af van die van 
het WO? Daarop zijn toch ook de CDA
uitgangspunten van toepassing? Was 
in 1985 geen sprake van een 'scherpe 
actualiteit'? enzovoort. 

- de volgende vier door mr. Veringa ge
formuleerde CDA-uitgangspunten, die 
betrekking hebben op het vermijden 
van machtsconcentraties; de eigen 
verantwoordelijkheid van universiteiten 
in het Iicht van de versterking van de 
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maatschappelijke zelfregulering; de 
bijdragen aan een verantwoordelijke 
samenleving die aldus mr. Veringa 
consequenties moeten hebben voor 
de bestuursstructuur en de overdracht 
van de Europees christelijke cultuur. 
staan niet op gespannen voet met de 
ARHO-benadering; integendeel. De 
vraag blijft echter: 'hoe' wordt dat uit
gewerkt? 

De universiteit is een 
professionele en geen 
politieke organisatie. 

Deze vier CDA-uitgangspunten zijn bo
vendien van een andere orde dan de 
door de ARHO geformuleerde uit
gangspunten. Die zijn immers gerela
teerd aan de resultaten van bestuurs
kundig onderzoek naar het functione
ren van complexe organisaties. 
Waarom zouden de uitkomsten van on
derzoek naar het functioneren van 
complexe organisaties niet mogen 
worden overwogen als het om universi
teiten gaat? 
T enslotte: ook in de ARHO-benadering 
wordt een betrokkenheid gezien van 
de student bij de beleidsbepaling van 
de universiteit (bladzijde 14). 

Aanbevelingen: zijn deze consistent? 
De aanbevelingen van mr. Veringa ten
slotte, passen deels op de uitgangspun
ten die de ARHO formuleerde: 
- het door mr. Veringa bepleite raadslid

maatschap van decanen voor de Uni
versiteitsraad en vakgroepvoorzitters 
voor de Faculteitsraad past in de be-

Chr1sten Democrat1sche Verkenn1ngen 2/89 

pleite integratie 'waar mogelijk' van 
professioneel en bestuurlijk gezag. Dit 
is precies wat de ARHO adviseerde, zij 
het dat in het gepresenteerde 'moge
lijke' model aan die raden adviserende 
in plaats van beslissende bevoegdhe
den werden toegedacht; 

- verlenging van de zittingsduur van 
bestuurders, zoals mr. Veringa bepleit, 
komt ten goede aan de continu'lteit en 
past in het ARHO-advies; 

- het Iaten vervallen van het uitgangs
punt van collegiaal bestuur door mr. 
Veringa roept vragen op, maar de ver
sterking van de positie van de voorzit
ter past in de door de ARHO bepleite 
heldere verantwoordelijkheidsstruc
tuur en een daarmede corresponde
rende individueel te herleiden aan
spreekbaarheid. Conflicteert deze be
nadering van mr. Veringa overigens 
niet met de CDA-visie over (absolute) 
machtsconcentratie?; 

- onduidelijk is de door mr. Veringa be
oogde positie van de rector als voorzit
ter van de Universiteitsraad. Is deze 
ook lid van het college? Waarom is dan 
niet de voorzitter van het college tevens 
raadsvoorzitter? 

- de aanbevelingen van mr. Veringa met 
betrekking tot de betrokkenheid van de 
maatschappij conflicteren niet met het 
ARHO-advies, evenmin als de aanbe
velingen met betrekking tot het door
breken van patstellingen. lntegendeel: 
dit laatste accentueert dat niet kan wor
den berust in vrijblijvendheid en mar
keert waar de verantwoordelijkheid 
voor de besluitvorming in laatste in
stantie ligt. Zijn benadering op dit punt 
past in de uitgangspunten 3, 4 en 
vooral 5 op bladzijden 19 en 20 van het 
ARHO-advies, al wordt daaraan door 
hem een andere uitwerking dan in het 
gepresenteerde 'mogelijke' model ge
geven. Hoe mr. Veringa een algemeen 
bestuur ziet naast de Universiteitsraad 
is niet duidelijk. 
Evenzo rijst de vraag of de door hem 
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bepleite versterking van de Universi
teitsraad met externe leden het be
oogde effect kan hebben. In de Wet op 
het Wetenschappelijk Onderwijs 1986 
- produkt van zorgvuldige afwe
ging - is het instituut van de buiten
universitaire leden, gelet op teleurstel
lende ervaringen, facultatief in plaats 
van imperatief geworden. Wellicht dat 
een uit externe leden samengesteld 
Raad van Toezicht wei kan werken; 

- de door mr. Veringa bepleite vergro
ting van de vrijheid voor zelforganistie 
correspondeert met het kernthema van 
het ARHO-advies, maar de uitwerking 
wordt opengelaten. lk wijs weer op de 
grote verschillen tussen HBO en WO
structuur, terwijl - gegeven de speci
fieke kenmerken van universitei
ten - eerder mocht worden verwacht 
dat het WO over een grotere vrijheid tot 
zelforganistie zou kunnen beschikken 
dan het HBO in plaats van omgekeerd 
(bladzijde 12 van het advies, voor
laatste alinea); 

- aan de 'medezeggenschap' heeft de 
ARHO in het advies een aparte para
graaf gewijd. Daarin worden de demo
cratische elementen van de universi
taire bestuursstructuur besproken in 
het Iicht van de eisen die een professio
nele organisatie stelt en in het Iicht van 
de maatschappelijke opvattingen over 
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medezeggenschap. De Raad merkt op 
dat niet goed valt in te zien waarom de 
medezeggenschap (over het sociaal 
beleid) binnen de universiteiten niet op 
soortgelijke wijze vorm en inhoud zou 
moeten krijgen als elders in de maat
schappij gemeengoed is. Daarmede 
wordt de medezeggenschap niet on
dergeschikt gemaakt aan de effi
ciency. 

Hoewel ik in de aanhef van dit artikel op
merkte dat mr. Veringa een zo beknopte 
weergave van het ARHO-advies geeft dat 
bij de lezer een vertekend beeld kan ont
staan, kan toch worden geconcludeerd 
dat ook zijn aanbevelingen tot op zekere 
hoogte in datzelfde advies passen. De 
vraag rest of met zijn aanbevelingen aile 
stenen van het bouwwerk op hun plaats 
liggen; met andere woorden of sprake is 
van een uitgebalanceerde structuur. Oat 
is op zijn minst aan twijfel onderhevig en 
onderstreept de noodzaak van een dis
cussie op uitgangspunten. 
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mr. J.A.P. Veringa 

U niversiteit is een 
unieke instelling 

In zijn reactie op mijn artikel in het septem
bernummer van Christen Democratische 
Verkenningen over de bestuursstructuur 
van de Nederiandse universiteiten geeft 
de voorzitter van de ARHO tot mijn 
vreugde een genuanceerd beeld van de 
gedachten van de ARHO over het bestuur 
van de Nederlandse universiteiten. Veel 
genuanceerder dan het beeld dat na de 
presentatie van het desbetreffende 
ARHO-advies in zeer brede kring is ont
staan. 

Het is verheugend dat de ARHO zich 
met mijn aanbevelingen in grate iijnen kan 
verenigen. De minister heeft inmiddeis 
aangekondigd geen fundamenteie wijzi
gingen van de hoofdiijnen van de universi
taire bestuursstructuur voor te staan, maar 
wei tot wijzigingen in de WWO wil komen, 
die de voorwaarden voor vernieuwingen 
verbeteren. Nu is er een goede basis voor 
reaiisering van die aanbevelingen. 

De reactie van de voorzitter van de 
ARHO geeft een meer uitgebalanceerd 
beeid van de bedoeiingen van de ARHO 
met de bestuursstructuur van de universi
teiten. De fundamenteie verschiilen tus
sen het ARHO-advies en de in mijn reactie 
daarop verwoorde visie mogen echter niet 
worden weggepoetst. De boodschap van 
de ARHO was: De universitaire 
bestuursstructuur faalt en moet radicaal 
gewijzigd worden. Binnen een nieuwe 
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structuur is er geen plaats voor de huidige 
democratische organen zoais de universi
teitsraad en de faculteitsraad. Mijn reactie 
daarop was en blijft: De bestaande struc
tuur is niet perfect, maar bevredigend, in 
de WWO is een verantwoord evenwicht 
gevonden tussen de ijkpunten democratie 
en doeimatigheid in het universitair 
bestuur. 

Voor een oordeei zoais uitgesproken 
door de ARHO mogen mijns inziens hoge 
eisen gesteld worden aan de bewijsvoe
ring. Niet gespecificeerde verwijzingen 
naar omvangrijke literatuur, onderzoeks
resultaten en rapporten van andere orga
nen kunnen de toets der kritiek dan niet 
doorstaan. 

De voorzitter van de ARHO maakt op 
meerdere plaatsen bezwaar tegen de be
knopte weergave van het ARHO-advies in 
mijn artikel. ik zal me voor die beknopte 
weergave niet excuseren. Het artikel be
oogde immers ook nog een bijdrage te 
zijn aan de ontwikkeiing van een christen
democratische visie op het onderwerp en 
de plaatsruimte is nu eenmaal beperkt. 
Oat het overigens wei meevalt met die be
knoptheid van de weergave kan met een 
voorbeeld duideiijk gemaakt worden. Mij 

Mr. JAP. Verrnga (1953) rs hoofd Jurrdrsche zaken van de 
Katholreke Unrversrtert NrJmegen en is voorzitter van de afde· 
lrng Nrjmegen van het CDA. 
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wordt verweten dat ik in de aanbeveling 
van de ARHO: 'integratie waar mogelijk 
van wetenschappelijk en bestuurlijk ge
zag ... ' de woorden 'waar mogelijk' heb 
weggelaten. Op bladzijde 17 van het 
ARHO-advies lezen we echter: 'Bevorde
ring van doelmatigheid is naar het oordeel 
van de raad mogelijk door een vergaande 
integratie van de professionele hierarchie 
en de formele hierarchie.' In dat Iicht kan 
men tach niet volhouden dat het weglaten 
van de woorden 'waar mogelijk' de be
doelingen van de ARHO onrecht doet. 

Over een kam scheren 
In zijn reactie refereert de voorzitter van de 
ARHO meermalen aan de bestuurlijke or
ganisatie van het HBO. Hij vraagt zich af 
hoe de christen-democratische visie kan 
leiden tot twee geheel verschillende 
bestuursstructuren voor het HBO respec
tievelijk het WO. Mijn artikel gaat in het ge
heel niet in op de bestuursstructuur bij het 
HBO, oak omdat in het ARHO-advies 
wordt gesteld dat daar eerst maar enige 
jaren ervaring mee opgedaan moet wor
den alvorens algemene conclusies wor
den getrokken. Nu wil ik echter, nu ik daar
toe uitgedaagd wordt, nag wei enige 
woorden aan die vergelijking wijden. In de 
laatste jaren is zich meer en meer een sys
teem van hager onderwijs aan het ontwik
kelen waarin HBO en universiteiten een 
plaats hebben. Oat betekent echter niet 
dat HBO-instellingen en universiteiten nu 
maar over een kam geschoren moeten 
worden. Er zijn grate verschillen tussen 
HBO-instellingen en universiteiten. De uni
versiteit is een unieke instelling met een 
diepgewortelde historie. De universiteiten 
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zijn onze speerpunten in wetenschap en 
technologie. De universiteiten leiden de 
nieuwe generaties van wetenschapsbe
oefenaars op. De universiteiten zijn de 
centra voor de wetenschappelijke dialoog 
die gevoerd kan worden in academische 
vrijheid. Zander af te doen aan het belang 
van het hager beroepsonderwijs mogen 
de unieke kwaliteiten van de universiteit 
wei weer eens krachtiger voor het voetlicht 
worden gebracht. lk maak daarom be
zwaar tegen de suggestie van de voorzit
ter van de ARHO dat er geen wezenlijk 
verschil is tussen een universiteit en een 
HBO-instelling. Gelukkig neemt het zelf
bewustzijn van de universiteit thans toe. 
De eigen plaats van de universiteit vormt 
weer een stimulans en een uitdaging voor 
de leden van de academische gemeen
schap om de opdracht van de universiteit 
op eigentijdse wijze te vervullen. Deze in
vulling heeft oak gevolgen voor de 
bestuursorganistie. De nag niet uitge
kristalliseerde bestuursstructuur van 
HBO-instellingen mag daarom geen 
maatstaf zijn voor de inrichting van het 
bestuur van de academische gemeen
schap. 
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Commentaar uit het Wetenschappelijk ln
stituut 

Alternatieven voor een 
immorele economie 

De beroemde econoom Keynes 1 schetste 
in een van zijn boeken met de welspreken
de titel Economic Possibilities for Our 
Grandchildren, een toekomst waarin wij 
vrij zijn om terug te keren tot enkele van de 
meest beproefde en stelligste beginselen 
van godsdienst en traditionele deugd (na
melijk) dat hebzucht een ondeugd is, dat 
afpersing en uitbuiting wangedrag is .. 
'We zullen weer doeleinden b6ven midde
len stellen en het goede b6ven het nuttige 
verkiezen.' 

Geen 'welbegrepen eigenbelang' dus, 
noch instrumentalistisch denken, noch 
vooropstellen van economische efficiency 
en stroomlijning, noch managementtech
niekjes die vaak echte menselijke relaties 
vervalsen en zingevende sociale waarden 
verdringen. Tegen de nonsens van het 
'middelen-denken', de no-nonsense, of 
positie, de 'sense' van echte religieuze 
waarden. Het is goed om zoiets te lezen bij 
een econoom die werkelijk veel voor de 
naoorlogse samenleving betekend heeft. 
Onze visie op economisch denken wordt 
maar al te vaak bepaald door het zoethou
dertje van Adam Smith die ooit stelde dat 
voorrang voor het eigenbelang moreel 
gezien prima is omdat het goede daarvan 
een vanzelfsprekend neveneffect zal zijn. 
Zo zette hij en de lieden die hem op eigen 
toon naspreken de moraliteit op z'n kop. 
Men hoeft waarlijk geen dieptepsycho-
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loog te zijn om in te zien dat Smith's stelling 
meestal slechts fungeert als een doorzich
tige paging om de principiele immoraliteit 
van het streven naar maximalisatie van het 
eigenbelang aan de waarneming te ont
trekken of daar zelfs een gekunstelde 
rechtvaardiging voor te zoeken. Er zijn er, 
heden ten dage, die Adam Smith nag we
ten in de halen. Zij stellen dat een moreel 
handelen waarin de belangen van de an
der evengoed en soms nag sterker tot hun 
recht komen als het eigenbeiG.ng, 'moreel' 
te veroordelen is. Men denke hierbij aan 
het negatieve oordeel over charitas. Hoe 
het oak zij, uitspraken zoals vermeld van 
Keynes, tonen aan hoezeer vakecono
men bereid zijn om gangbare vooron
derstellingen te relativeren. De openheid 
daarvoor hangt samen met de verander
de status van de (vak-)wetenschappen. Er 
wordt niet meer zo tegen opgekeken. De 
waarde van het voile, praktische Ieven 
wordt weer hager geschat. Vakweten
schappen kijken naar dat complexe be
staan, als het ware door een sleutelgat. De 
vakwetenschapper plukt er een bepaald 
aspect uit. Daardoor reduceert hij het Ie
ven, de maatschappij, de mens tot iets 
simpels. Oat moet wei, anders raakt hij in 

1 Gec1teerd naar: Peter Koslowski, Pnnzipien der Ethl· 
schen 6konom1e. Tub1ngen 1988 
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de war. Maar dit zo zijnde beseffen ook 
vakwetenschappers steeds meer dat hun 
oordelen berusten op abstracties. En dat 
hen een zekere bescheidenheid past in 
het voeren van pretenties inzake de be
heersbaarheid van de schepping en de 
samenleving. Dit schept tevens een goed 
klimaat voor de vraag 'Hebben we het, 
met onze vakwetenschappelijke van
zelfsprekendheden, wei bij het goede 
eind?' 

Bericht van een verre vriend 
Er is voldoende aanleiding om zulke vra
gen te stellen, want er is veel onvoorspeld 
goed of tout gegaan. De lotgevallen van 
de economische groei, maar ook de hard
nekkige en verergerende milieuproble
men, de langdurige werkloosheid en de 
armoede die niet zomaar door economi
sche groei te verdrijven is, de uitbarsting 
van arbeidsongeschiktheid, de economi
sche uitzichtloosheid van zwart Afrika en, 
last but not least, de pogingen om de zin
vragen naar de marge van de cultuur te 
verdrijven ten faveure van de in de aanhef 
beschreven non-sense waarden van het 
instrumentele economische. Er zijn er niet 
zoveel die deze vragen creatief en 
constructief weten te behandelen. Wij 
hadden vroeger Goudzwaard die vanuit 
een heldere christelijke opvatting cultuur
kritiek bedreef. Helaas heeft hij acht jaar 
geleden (om de psalmist te parafraseren) 
zijn plaats van 'dorpelwachter' in een gra
te christelijk georienteerde regeringspartij 
verlaten om de voorkeu r te geven aan de 
'ijdle vreugd in de tent' der met weinig ver
antwoordelijkheden belaste, experimen
telen en radicale intellectuelen. Wij missen 
hem node, en hij ons oak natuurlijk. Sa
men met professor Harry de Lange - die 
het best als niet-CDA kan worden gety
peerd - publiceerde hij niet zo lang gele
den een boekje waarin hij zich over be
langrijke economische vraagstukken uit.2 
Oat boekje is natuurlijk vooral voor CDA
ers bestemd, al richt hij zich op een indi
recte wijze tot ons. In het voorwoord dankt 
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hij Wim Kok voor 'de waardevolle ge
sprekken' die met deze FNV/PvdA Ieider 
gevoerd konden worden. Nu is het duide
lijk dat uit die kring de laatste 25 jaar nau
welijks enig navolgenswaardig politiek of 
economisch idee is voortgebracht. Waar
op zou dit dankwoord kunnen slaan? Zan
der het CDA te noemen kan althans iets 
beters van het CNV worden gezegd - dat 
liep voorop in het sociaal-economische 
denken binnen de vakbeweging. De gale
rij van Wim Kok/FNV/PvdA fungeert als de 
rotswand waartegen Goudzwaard en 
H.M. de Lange roepen, in de hoop dat het 
CDA de echo verstaat. 

Wij missen Goudzwaard 
node; en hij ons oak 
natuurlijk. 

Wissels omzetten 
De auteurs zijn van mening dat de grate 
vraagstukken van armoede, milieu en 
werkloosheid het gevolg zijn van een ver
keerd economisch denken. De gangbare 
vanzelfsprekendheden zijn in feite blinde 
vlekken, rechtvaardigingen van de huidi
ge situatie. Een economie die gericht is op 
steeds meer geld en welvaart zou vervan
gen moeten worden door een van zorg en 
van zorgzaam beheer. Oat lijkt verwant 
aan het concept van de 'verantwoordelij
ke samenleving'. Oat beg rip komt echter 
maar eenmaal in het boekje voor. Belang-

2 B. Goudzwaard en H M de Lange. Genoeg van levee!. 
genoeg van te wem1g, Baarn 1986 
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rijk is dat met deze termen inderdaad (zo
als de auteurs willen) wissels worden om
gezet. De ander komt in het vizier, het ei
genbelang kan niet meer centraal staan, 
de zln van de bezigheid en niet de beta
ling gaat bepalen of er van arbeid gespro
ken kan worden; arbeid krijgt een waarde 
in zich als roeping-vervulling, de schep
ping is er niet aileen maar terwille van de 
mens. Spreek je van zorg als kernbegrip 
voor de economie dan zijn er ook weer 
aanwijsbare verantwoordelijken en kan 
het economische proces niet meer als een 
'door natuurwetten beheerst en in stand 
gehouden mechanisme' worden be
schouwd; die pretentieuze 'maatschappij
analyse' die er slechts toe dient om 'slech
te gewetens al bij voorbaat te sussen'. Het 
individuele welvaartsstreven moet wor
den vervangen door een Ieven volgens, 
wat andere auteurs noemen, 'communau
tieve waarden'. Goudzwaard en De Lan
ge zijn vanwege hun christelijke orientatie 
verwant aan katholieke personalisten die 
onder andere in publikaties van het lnstitut 
Jacques Maritain zijn aan te treffen 3 Net 
als Goudzwaard stelt bijvoorbeeld de Leu
venaar Louis Baeck dat de zgn. waarde
vrije economie in diskrediet is, dat de zelf
genoegzaamheid van een economische 
analyse die uitgaat van individuen die hun 
(materiele) bevrediging en eigenbelang 
nastreven, geen gezonde basis voor be
leid verschaft. 'Want de mens leeft bij 
meer dan bij brood aileen', aldus Baeck4 

Waar hadden we dat al eerder gehoord? 
Baeck schildert de tegenstellingen tus

sen kapitalistische en christelijke waarden 
op economisch gebied. 'De trefwoorden 
van de moderne economie zijn nut, effi
ciency, produktiviteit, vrije keuze, optimali
sering, groei, risico, ongehinderd initiatief, 
etc. Dit is de wereld van harde realisten 
die yeconfronteerd worden met de grim
mige feiten van algemene verbreide wel
vaartsstrevingen, onder de beperkingen 
van de schaarste. Het is ook de wereld 
van de functionele pragmatisten ... Vanuit 
hun standpunt bezien lijkt de wereld van 
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billijkheid en sociale rechtvaardigheid een 
normatief systeem van buitenstaanders, 
die de opbouw van de sociaal-economi
sche realiteit bekijken door een prisma 
van onproduktief idealisme en twijfelach
tig voluntarisme (maakbaarheidsidee, 
AMO). De trefwoorden van deze andere 
wereld zijn rechtvaardige verdeling van 
opbrengsten, menselijke waardigheid, 
optimalisering van de welvaart, niet aileen 
voor het individu maar ook voor de hele 
gemeenschap ... billijke arbeidsverdeling, 
sociale voorwaarden, morele toerusting 
tegen hebberige genotzucht ... , opvoe
ding tot meer respect voor (schaarse) na
tuurlijke hulpbronnen en tot sociale en po
litieke verantwoordelijkheid ... ' Hier is 
sprake van een ongemakkelijk dualisme 
tussen pragmatisme en idealisme. Daar
tussen moet een evenwicht worden ge
zocht ten bate van het nationale en inter
nationale welzijn, aldus Baeck. Hij ziet een 
tendens in onze cultuur die zich van dat 
eenzijdig pragmatisme verwijdert. 'In on
ze dagen is het bijbelwoord dat "de mens 
niet bij brood aileen leeft'' meer relevant 
dan ooit.' 

Het is eigenaardig dat christen
democratische denkers, met name die 
van de katholieke flank, in de kringen van 
Goudzwaard c.s. zo weinig gehoord wor
den. De oudbakken neiging om het uit
zonderlijke en profetische karakter van uit
spraken te beklemtonen, belemmert de 
aansluiting bij datgene dat verwant is. Ver
breiding van ideeen is eerder gebaat met 
het erkennen van vrienden in de grate 
stromingen die onze cultuur bel'nvloeden 
dan bij een romantische verschansing in 
marginale groepen. Goudzwaard en De 
Lange doen vooral dat laatste: het actie
wezen, de (klein-)linkse kringen, die wor
den nota bene aangezien voor de kracht 

3. Zie biJVOorbeeld 'Notes et Documents' 19/20; het thema
nummer 'Pour un proJect d'econom1e communauta1re' 
met biJdragen van o a. hoogleraren Van Leuven en van 
een leerl1ng van P Lebret. schriJVer van de radicale ency
cliek 'Populorum Progressio' 

4 Lou1s Baeck. Economy and equ1ty rn western socrety, No
tes et Documents (19/20). 9 e.v. 
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die onze samenleving ten goede kan ver
anderen. Men moet dan niet klagen dat 
men niet serieus genomen wordt. 

De 'Zorgzame samenleving' 
lntussen is het raadzaam te blijven luiste
ren. Goudzwaard en De Lange pleiten 
voor een rem op de consumptie. Men 
moet aan de echte noden en behoeften 
voorrang geven en de verlangens beper
ken. De stijging van het nationaal inkomen 
kan dan worden gebruikt voor verbetering 
van het milieu, de gezondheid en de ont
wikkeling van mensen. Loonmatiging is 
vooral nodig om arbeid in de niet direct 
produktieve sectoren (onderwijs, gezond
heidszorg, maatschappelijke dienstverle
ning, overheidsbestuur e.d.) niet onbe
taalbaar te Iaten worden. De marktsector 
zal immers de kwartaire sector meesle
pen. Nu de zorgbehoefte zo toeneemt 
mag de zorgsector zich niet uit de markt 
Iaten prijzen. Bovendien is de nadruk op 
betaalde banen ter verhoging van de par
ticuliere consumptieniveaus, zo toegeno
men dat voor vrijwilligheid steeds minder 
ruimte overblijft. Het gaat Goudzwaard en 
De Lange om zorg voor de houdbaarheid 
van menselijke gemeenschapsvormen, 
zodat er een continu'lteit is in de zorg van 
mensen voor elkaar. Zij signaleren: 'Een 
beroep op de directe naaste en/of op de 
wijdere gemeenschap (buurt, dorp) is niet 
of nauwelijks meer mogelijk. De individua
liserende krachten hebben dit beroep ge
heel doen verdampen'. In hun analyses is 
geen sprake van die mengeling van triom
falisme en angst die aanhangers van 'het 
eigenbelang' ertoe brengt om het GOA
concept van de zorgzame samenleving 
als anachronistisch van de hand te wijzen. 
De auteurs gaan juist in de aanval met 
'De menselijke heb- en zelfzucht is duur
zaam en hardnekkig, maar er is geen re
den om deze heb- en zelfzucht nog eens 
te stimuleren door een economisch sys
teem te handhaven, dat een krachtig be
roep doet op deze eigenschappen.' Zo is 
dat! Men kan ook zeggen dat die individu-
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alistische heb- en zelfzucht basale loyali
teiten vernietigt.5 lndividualistisch gedrag 
is zelfs schadelijk voor de marktwerking. 
'Een van de kenmerken van een goed 
werkend economisch stelsel is dat er vol
doende krachtige vertrouwensrelaties tus
sen de marktpartijen bestaan opdat de 
een de ander niet bedriegt' 6 Met deze 
stelling zal Goudzwaard gaarne akkoord 
gaan. Hier wordt immers een normatief 
element geheel binnen de economische 
theorie getrokken. Baeck sprak nog van 
een evenwicht tussen twee werelden. 
Goudzwaard ziet die twee gerntegreerd 
binnen het vakwetenschappelijk spreken 
over de economie. De zojuist geciteerde 
Benedetto Gui stelt in diezelfde lijn: 'Het is 
duidelijk dat de markt, die uitgaat van een 
individualistische logica, niet in staat is om 
op efficiente wijze relationele goederen te 
verschaffen; het zou al prachtig zijn als hij 
ze niet kapot maakte'. Hij bedoelt hiermee 
niet-materiele 'goederen', zoals kennis 
van elkaar, onderlinge overeenstemming, 
vertrouwen binnen een arbeidsgemeen
schap of in een buurt. Zander zulke 'relati
onele goederen' draait de economie niet. 
Gui acht het van belang dater een 'com
munautaire sector' bestaat. Die kan wor
den omschreven als 'een verzameling van 
particuliere economische organisaties die 
structureel erop zijn gericht om direct te 
beantwoorden aan de eisen van een 
meervoud van subjecten en die daarom 
meer geschikt zijn voor het bevorderen 
van niet-individualistisch gedrag'. Die or
ganisaties kunnen zich manifesteren als 
samenwerkingsverband van belangheb
benden waarin de beslissingsmacht 
wordt gedeeld (cobperaties en zelfbestu
rende ondernemingen). Een ander model 
is dat van de non-profit organisaties, die 
het welzijn van kwetsbare bevolkingsde
len of van het milieu op het oog hebben. In 
beide gevallen is een niet-individualistisch 

5 Z1e LOUIS Baeck, op. Cit 
6. Benedetto Gu1, Elements pour une definition d'econom1e 

communauta1re', Notes et Documents (19/20) 32 e.v 
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motief noodzakelijk, al hoeft het niet om 
puur altru"lsme te gaan. Die non-profit or
ganisaties zijn aan ch risten-democraten 
wei bekend. De communautaire bedrijven 
en cobperaties hebben vooral bij het CNV 
in de aandacht gestaan. Helaas konden 
die laatste soms de strijd met de marktsec
tor niet volhouden.l Men kan echter zeg
gen dat bepaalde communautaire ken
merken op hun beurt de kapitalistische on
derneming zijn binnengedragen. Men 
denke aan de medezeggenschapswetge
ving en aan de erkenning van personalisti
sche opvattingen in sommige manage
menttheorieen. Wat op het eerste gezicht 
'idealisme' leek is bij nader inzien hard
economisch van aard. Ook in de economi
sche vakwetenschap wordt Ernst Schu
macher's verwijt dat 'de markt de instituti
onalisering is van het individualisme en de 
6nverantwoordelijkheid' ernstig gena
men. Goudzwaard en De Lange pleiten in 
feite eveneens voor een geleidelijke opna
me van de door hen voorgestelde nieuwe 
elementen van de 'economie van het ge
noeg' in de bestaande economische or
de. Steeds meer voorrang voor het leni
gen en noden boven het zo lucratieve vol
doen aan luxe verlangens; steeds meer 
participatie en verantwoordelijkheid, voor 
aile mensen, in bedrijf en buurt; meer 
ruimte voor vrijwilligheid en zorg voor el
kaar ten koste van uitbreiding van een 
loonstijging in de marktsector. 

Het beleid van 'de machten' 
In feite worden deze pleidooien geregeld 
uit kabinetskringen vernomen. Brinkman 
staat voor 'zorgzame samenleving'; De 
Koning was zo ongeveer de laatste die 
vast bleef houden aan (selectieve) ar
beidstijdverkorting; Lubbers stelt werk bo
ven inkomen en milieu boven consumptie
niveau. En wat betreft de door Goud
zwaard gewenste 'doorbreking van de 
trend om de buurtwinkel te vervangen 
door de buiten de stad neergekwakte 
'alles-winkel' (waardoor grote stromen 
van verkeer ontstaan), die trend is ca. 15 
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jaar geleden al doorbroken, vrijwel geheel 
door toedoen van christen-democratische 
gemeentebestuu rders.s Reeksen andere 
door Goudzwaard en De Lange genoem
de voorstellen zijn nu al (ten dele) in prak
tijk gebracht of maken deel uit van de be
leidsvoorbereiding op allerlei niveau. 

Terecht merken de schrijvers van 'Ge
noeg van teveel' op dat het overheidsbe
leid moet steunen op een maatschappelijk 
klimaat dat de uitvoering ondersteunt en 
!evens dat diverse maatregelen op het 
vlak van de Europese Gemeenschap 
thuishoren. Het bijgeloof in een Haags be
dieningspaneel dat de samenleving regelt 
is inmiddels verlaten. Toch doen de 
auteurs nog alsof het onmogelijk is om een 
open discussie met de politiek en met 
maatschappelijke organisaties te voeren. 
Romantische ideeen over 'kanalen gra
ven naar de macht' en het vormen van te
genmachtdoemen op. Oat zijn detechnie
ken waarmee de PvdA zich zo lang uit de 
regering heeft gehouden. De ander is een 
tegenstander met wie niet te praten is, met 
wie geen relatie kan worden opgebouwd, 
die voorwerp van verwijten is, die aileen 
luistert naar macht. Goudzwaard en De 
Lange suggereren zodoende dat het vin
den van ingang bij de ander eigenlijk de 
capitulatie van die ander betekent. Jam
mer dat goede ideeen soms gepropa
geerd worden met een minimum aan ge
voel voor psycho-sociale processen. Als 
'de macht' zo centraal wordt gesteld dan 
wordt tevens de indruk gevestigd dat toch 
weer het oude etatistische model de 
oplossing moet brengen. Een andere kriti
sche opmerking moet worden gemaakt bij 
de gedachte dat economische groei moei
lijk met milieuverbetering gepaard kan 
gaan. Een tijdlang is in sommige kringen 

7. Z1e voor een eerlljk verslag over de Belg1sche mutual1te1· 
ten en over de 'arbe1dersbank' het artikel van Jan Bun· 
dervoet. 'Les mouvements soc1aux et les experiences 
h1stonques d'economie communautaire" Notes et Docu· 
ments 19120, 23 e.v. 

8. KleurriJk beschreven 1n. P.A. Schat en J.G. Groenendijk. 
Macht en Rwmte, U1tg. Rom en, Haarlem 1982 
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de nul-groei als een nobele doelstelling 
gepropageerd. Daarna trad ongewild in
derdaad een nul-groei en zelfs een min
groei op. Daar is heel veel ellende van ge
komen die door sommigen al werd voor
zien. lk herinner me daarover nog indrin
gende discussies tussen Goudzwaard en 

Met romantische ideeen 
over 'kanalen graven naar 
de macht' heeft de PvdA 
zich jaren uit de regering 
gehouden. 

Albeda in het AR-partijbestuur. Het is 
geen schande om van ervaringen te leren 
- bijvoorbeeld dat nobel gemotiveerde 
ideeen soms toch niet sociaal verant
woord blijken. Matiging van consumptie is 
gelukkig een steeds breder aanvaard pa
troon - al is daarmee het armoede
vraagstuk bepaald nog niet opgelost. Zou 
groei daarvoor niet nodig zijn? De ge
sprekken met Wim Kok zullen de auteurs 
op dit punt niet veel geholpen hebben ... 

Fundamentele kritiek 
Pere Lebret was van oordeel dat de pri
maire behoeften van de mens niet aileen 
materieel en economisch van aard zijn. Ze 
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omvatten 'voeding, kleding, morele steun, 
mogelijkheid van voortplanting en van het 
opvoeden van kinderen, vrede en vertrou
wen tussen mensen, ruimte voor het beoe
fenen van zijn godsdienst' 9 'Zij zijn even 
goed en zelfs in de eerste plaats sociaal, 
communautair, cultureel en geestelijk van 
aard'. 'Ais daar niet aan wordt voldaan 
sterf of verschrompel ik'. Deze definitie is 
actueel in het huidige debat over wat 'mo
derne armoede' nu eigenlijk is en hoe die 
en door wie die bestreden kan worden! 
Deze definitie is ook van belang voor het 
verstaan van de huidige ontkerstening die 
wellicht mede het gevolg is van een tout 
beset van primaire noden. Goudzwaard 
en De Lange sluiten daarbij aan met de 
stelling 'de leef- en spelregels van de hui
dige economie, werken in niet onbelang
rijke mate verwoestend voor de christelij
ke moraal'. Voor die stelling zijn zoals we 
zagen heel wat argumenten aan te dra
gen. Reden te over dus om elkaar met een 
open mind tegemoet te treden en met wijs
heid en beleid de maatschappij om te vor
men tot een verantwoordelijke samenle
ving waarin de mens zijn verantwoordelijk
heid tegenover God weer helder voor 
ogen kan krijgen. 

AMO 

9. Hughues Puel, Ouel pro jet d'econom1e communauta1re? 
Notes et Documents (19/20). 70. 
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PARTIJEN 

Dr. H. van Ruller 

Nederlandse Antill en 
en Verenigde Naties 

Een warme douche doet mij beseffen, dat 
ik 1n een volstrekt vreemd gebied ben be
land. Het is zo gebleven. In een nat 
staartje van de orkaan Gilbert twee uur 
voor het ochtendgloren is de KLM-wide
body geland op de baan parallel aan de 
zee op Cura<;ao. Dan pas realiseer ik mij, 
dat ik niet meer in Nederland ben. 

Door een prettige samenloop van om
standigheden ben ik uitgenodigd een se
rie colleges te geven over privatisering. 
Noch de taal, noch het type afspraken, 
noch het onderwerp, noch het onderdak 
(ik logeer bij een vriend) gaf tijdens de 
voorbereidingen enige aanleiding om te 
denken aan een trip naar een vreemd ge
bied. Echter, gedurende de maand op de 
Nederlandse Antillen (NA) is het gevoel 
steeds sterker geworden, dat nu de staat
kundige band met het Koninkrijk der Ne
derlanden als toevallig moet worden be
schouwd. 

Op de kleine, gezellige en actieve uni
versiteit en tijdens tal van andere ontmoe
tingen word ik stevig uitgehoord over mijn 
opvattingen over de toekomstige staat
kundige status van de NA. 1 lk moet eerlijk 
bekennen nooit in de positie te zijn ge
weest om daarover te hebben moeten na
denken. De opvatting van het voormalige 
kamerlid Franssen 'onafhankelijkheid, zo 
nodig per PTT' gaat mij wat ver, maar voor 
het overige ... 
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AI discussierend ben ik tot de volgende 
conclusies gekomen. De eilanden horen 
niet of nauwelijks bij elkaar. De status 
aparte van Aruba lijkt een goede zaak, 
waarom dan niet zoiets voor Cura<;ao 
(eventueel samen met Bonaire) en St 
Maarten (zo mogelijk sam en met St Eusta
tius en Saba). De eilandbesturen zijn el
kaar tot last Het landsbestuur van de NA 
verdubbelt het bestuur op Cura<;ao en 
heeft betrekkelijk weinig invloed op de an
dere eilanden. Overdracht van de soeve
reiniteit aan Venezuela ligt voor de hand. 
De ABC-eilanden liggen binnen de 200-
mijlszone, bij helder weer kun je Venezu
ela zien liggen. Het idee blijkt onbespreek
baar. Het noemen van de mogelijkheid !e
vert het gevaar op de kamer te worden uit
gezet Het is een onbeschaafd land met 
een andere cultuur. Economisch zou het 
heel voordelig kunnen zijn. De eilanden 
liggen zo ver van elkaar en van andere 
Cara'fbische eilanden, dat aansluiting bij 
een grater geheel het probleem niet echt 
zou oplossen. Bovendien zijn er meer 
mini-eilandstaten in de wereld; meer dan 
twintig zijn er lid van de Verenigde Naties 
(VN). Waarom zouden deNA, ieder afzon
derlijk of in kleine groepjes niet aileen ver-

1 Dr lng. Valdemar Marcha en vele anderen, Nos Futuro. 
wegen naar een toekomst voor de Nederlandse Ant!/
len, Curac;ao 1986 
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der kunnen? Men zal minstens erg goed 
moeten luisteren naar de argumenten, die 
vele Antillianen hebben om bij Nederland 
te willen blijven behoren 2 , hun financiele 
voordeellaat ik buiten beschouwing. In de 
woorden van mijn echtgenote, vaak heftig 
bijgevallen door discussiepartners: 'Je 
kunt na 350 jaar niet eenzijdig een huwe
lijk verbreken, ook al was het een eenzijdig 
opgedrongen kind-huwelijk.' 

Handhaving band 
Echter de beleving van de on-Nederland
se vreemdheid, de grote mate van cultu
rele en politieke zelfstandigheid en de af
wezigheid van 'koloniaal denken' be
vestigt het gevoelsmatig ingenomen 
standpunt, dat een continuering van de 
huidige situatie niet goed is. De volgende 
argumenten heb ik gehoord voor de 
handhaving van de band met Nederland. 
Nederland biedt diplomatieke bescher
ming tegen een aantasting van de demo
cratie en de soevereiniteit door Venezuela 
te weerhouden van verovering (vergelijk 
Falkland Islands) door wellicht een 
(drugs)-mafia-achtige kongsi te kunnen af
houden van verovering c.q. op- of omko
ping van het bestuur (Columbia-Miami; 
Maladiven), of door het tegengaan van 
machtige, financieel sterke, kapitalistische 
dan wei links-ideologisch getinte invloed 
van buiten op een zwakke regering (bij
voorb8eld Grenada). Het hebben van een 
eigen gewapende macht is gezien de er
varingen in Suriname en elders in Latijns 
Amerika ook al geen aantrekkelijke ge
dachte. Bijna ieder is het er overigens over 
eens, dat de Nederlandse militaire aanwe
zigheid aileen maar een symbolisch ka
rakter heeft. 

Het toegevoegd zijn aan het Neder
landse rechtssysteem is een goede bas1s 
voor handel en het aantrekken alsmede 
het instandhouden van buitenlandse in
vesteringen. Het is vertrouwenwekkend. 
Het relatief kleine Nederland biedt een 
goed aanknopingspunt voor het onder
houden van de noodzakel1jke buiten-
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landse betrekkingen. Het 'Nederlandse' 
paspoort en de vrije toegang tot Europa 
worden hogelijk gewaardeerd. Kleine on
afhankelijke (eiland-)staten zullen door 
hun enorme afhankelijkheid van de bui
tenwereld altijd wei een wisselvallige eco
nomie hebben en houden. Het is daarom 
voor advies en (financieel) krediet goed 
een vaste bekende relatie te hebben. 
Door de geringe omvang van het be
stuursapparaat en van de bevolking zal 
men nooit voldoende expertise kunnen 
opbrengen om zich volledig zelfstandig in 
de wereld te kunnen handhaven3 

Bij nader inzien gelden deze argumen
ten e1genlijk voor aile kleine eilandstaten in 
het Cara1bisch gebied of daarbuiten. Zou 
het daarom niet mogelijk zijn in het kader 
van de VN initiatieven te nemen, die deze 
en andere service geeft aan de NA en aile 
andere onafhankelijke kleine (eiland)sta
ten die deze bescherming en steun be
hoeven? 

De Veiligheidsraad kan voor militaire 
binnenlandse- en buitenlandse peace
keeping en/of peace-enforcing zorgen. 
Costa Rica bijvoorbeeld heeft geen Ieger. 
Het land rekent erop dat de Veiligheids
raad zal optreden als het wordt aangeval
len. Bovendien hoeft het verschil niet zo 
groot te zijn met de bestaande situatie. Als 
Nederland betaalt zullen de mariniers al
daar worden uitgerust met een blauwe ba
ret. Het lnternationaal Gerechtshof kan, in 
het geval van deNA in samenwerk1ng met 
de Nederlandse rechterlijke macht, de 
sluitsteen vormen voor de handhaving 
van het rechtssysteem. De Trustschaps
raad zou de bewindvoerders/gouver
neurs kunnen benoemen. De UNCTAD 
kan voortgaan met zijn economische on
derzoekingen ten bate van de vele kleine 

2 Mr W.F de Gaay Fortman. Laat de Antillen met rust'. 
Chnsten Democrattsche Verkenmngen 12/85 553. Een 
reactie daarop van prof. mr. W C.L van der G11nten 'De 
toekomst van de Nederlandse Anti lien Chnsten Demo
cral!sche Verkennmgen 6186. 231 

3 Edward Dommen and Philippe Hein ed States. Mtcro
states and Islands. London 1985 
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leden van de VN. IMF en Wereldbank kun
nen de noodzakelijke financiele garanties 
en kredieten verlenen behorend bij de 
economische situatie, hopelijk onder hu
mane voorwaarden. De VN-universiteit 
kan zorgdragen voor de nod1ge intellec
tuele schaalvergrot1ng. De International 
Civil Aviation Organization (ICAO) kan in 
samenwerking met nabij gelegen Ianden 
zorgen voor het op peil houden van het 
luchtbegeleidingssysteem voor het vlieg
verkeer, hetzelfde kan de World Meteoro
logical Organization (WMO) doen voor de 
weersvoorspellingen. lk kan zo doorgaan 

De VN werkt vooral goed als lidstaten 
geld ter besch1kking stellen voor het on
dernemen van activiteiten onder haar 
auspicien. Nederland besteedt het geld 
voor deNA nu ook. Waarom zou in het ka-
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der van de onafhankelijkheid van de NA 
niet tegelijkertijd een oplossing geboden 
kunnen worden voor de problematiek van 
de vele kleine (eiland)staten in een militair, 
economisch, etc. onveil1ge en onzekere 
wereld? Is een dergelijke werkwijze niet 
beter dan de sympathieke maar onduide
lijke en vooralsnog inhoudsloze gemene
best suigeneris-gedachten van onze 
vriend Willem de Kwaadsteniet4 of de 'ge
meenschappelljke regelingen' ideeen van 
De Gaay Fortman de Jongere? 

4 Recent opn1euw verwoord 1n Trouw, 1 februar1 1989 
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Ontw1kkel1ngssamenwerk1ng 

Prof. dr. Jos G.M. Hilhorst 

Organisatie en kwaliteit 
van ontwikkelings
samenwerking 

Handhaving van de kwaliteit in de samen
werking tussen Nederland en ontwikke
lingslanden is een relevant onderdeel van 
het beleid. Daarom moet het ministerie 
van Ontwikkelingssamenwerking profes
sionaliteit en continuiteit waarborgen in 
het personeelsbeleid. Oit kan door oprich
ting van een Rijksdienst Uitvoering Ont
wikkelingssamenwerking. 

Binnenkort wordt het programma voor de 
komende verkiezingen vastgesteld en 
men mag verwachten dat de verschil
lende partijdiscussies over belangriJke 
aspecten van beleid daarin hun reflectie 
zullen vinden. Zo'n aspect is de samen
hang tussen de organisatie van het minis
terie van Buitenlandse Zaken en de kwali
teit van de ontwikkelingssamenwerking. 
Het kwam dan ook aan de orde in de Dis
cussienota Ontwikkelingssamenwerking 
die vorig jaar is besproken, en het word! 
ook vermeld in de resolutie van de partij
raad te Ede van afgelopen november. 
Beide stukken zijn echter niet erg expliciet 
op dit punt en het is daarom de moeite 
waard het probleem dat met betrekking 
tot de kwaliteit van de ontwikkelingssa
menwerking bestaat uiteen te zetten en 
oplossingen te bespreken alvorens het 
volgende regeerakkoord vorm krijgt. 

De aanleiding tot dit stuk is een toe
spraak van de huidige plaatsvervangend 
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directeur-generaal voor Ontwikkelingssa
menwerking, Jos van Gennip, over de 
problemen waarvoor hij gesteld is. Een 
daarvan is de handhaving en verbetering 
van de kwaliteit in de samenwerking Ius
sen Nederland en de ontwikkelingslan
den. Zijn bezorgdheid hierover betreft in 
de eerste plaats de 1nvloed op de kwaliteit 
die uitgaat van de integratie van de buiten
landse dienst in de verschillende taken 
van het ministerie. 

Hier worden twee oplossingen voor dit 
kwaliteitsprobleem besproken. In het ka
der van dit artikel kunnen uiteraard aileen 
de contouren van beide alternatieven aan 
de orde komen, maar die hebben dan ook 
een politieke betekenis. Voordat de twee 
oplossingen worden toegelicht zullen we 
eerst nagaan wat in dit verband moet wor
den verstaan onder kwaliteit, en waarom 
de integratie van de buitenlandse dienst 
tot problemen leidt. 

Kwaliteit 
Kwaliteit van het werk van Buitenlandse 
Zaken op het gebied van ontwikkelingssa
menwerking (OS) betreft de mate waarin 
de doelstellingen van OS-beleid worden 
bereikt en de efficiency van het gebruik 
van de daarvoor beschikbare middelen in 

Prof dr J G M H1lhorst (1934) IS hoogleraar reg1onale plan
ning aan het lnst1tute of SoCial Stud1es (ISS) te Den Haag 
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Ontw•kkel•ngssamenwerk1ng 

termen van menskracht en geld. De laat
ste Jaren wordt als doelstelling van dit be
leid genoemd structurele armoedebestriJ
ding. Los van de details van de betekenis 
van deze doelstelling 1s het duidelijk dat 
OS te maken heeft met een langdurig pro
ces (zoals wordt aangeduid door het 
woord structureel) en met het bestrijden 
van armoede, enerzijds via algemeen 
economisch en sociaal beleid, en ander
zijds via proJecten en programma's die di
rect de groepen armen in de verschillende 
ontwikkelingslanden ten goede komen. 

Nederland geeft dit beleid gestalte op 
drie manieren via biJdragen van allerlei 
aard aan de verschillende organisaties 
van de VN (multilateraal), via niet-gouver
nementele organisaties (de medetinancie
ring) en tenslotte, via directe samenwer
king met de regeringen van Derde Wereld
landen (de bilaterale samenwerking). Ne
derland kan biJ de derde vorm niet zonder 
meer in die Ianden aan de slag gaan Het 
mmistene moet daartoe overleg voeren 
met de betrettende regeringen, ware het 
aileen al om de priorite1ten van actie vast 
te stellen. Daarom zljn er Nederlandse 
ambtenaren die zich bezig houden met 
het identiticeren van de verschillende acti
viteiten, met het toezicht op de uitvoering 
daarvan, en tenslotte met hun evaluatie, 
niet aileen individueel, maar ook als sa
menhangend geheel. Voor d1t geheel van 
taken bestaat er binnen het ministerie van 
Bu1tenlandse Zaken het directoraat-gene
raallnternatlonale Samenwerking (DGIS), 
naast de andere daar tunctionerende di
rectoraten en directoraten-generaal, die 
zich bez1g houden met het buitenlands be
leid 1n engere zin, zoals Europese Zaken 
enzovoort, en die hier zullen worden aan
geduid met de term directoraat-generaal 
Pol1tieke Zaken (DGPZ). 

De activite1ten die 1n de bilaterale sa
menwerking worden ondernomen zijn 
van zeer uiteenlopende aard, zij het ook 
dat er in principe een keuze is gemaakt 
voor de echt Nederlandse specialismen, 
zoals drainage, dijkenbouw, streekontwik-
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keling, enzovoort. Daarnaast krijgt een 
aantal Ianden betalingsbalanssteun in de 
vorm van leveringen, meestal atkomstig 
van Nederlandse bedrijven. 

Het gebruik van gelden voor het verant
woord entameren en uitvoeren van dit 
soort activiteiten vereist dat er een be
paalde hoeveelheid kennis aanwezig is op 
het DGIS zeit waarop het direct kan trek
ken. Hierbij gaat het dan om landenkennis 
en om specialistische sectorkennis. Het 
ene is nodig om prioriteiten mede te kun
nen beoordelen, het andere om inzicht te 
kunnen hebben in de aard van de project
voorstellen en de voortgang van project
uitvoering. Deze kennis is niet aileen in 
Den Haag een vereiste, maar ook op de 
ambassades, waar een deel van de pro
ject-identiticatie wordt gedaan, en waar 
ook een dee I van de verantwoordelijkheid 
ligt voor onderhandelingen over de priori
teiten van de bestedingen. Tenslotte is er 
het toezicht dat gehouden moet worden 
op de uitvoerders van projecten, of deze 
uitvoerders nu in directe dienst zijn van het 
ministerie (zogenaamd eigen beheer), of 
dat zij werken volgens een consultants
contract (uitbesteding). Ook dit vergt be
paalde kwaliteiten biJ het DGIS-personeel. 
Uit onderzoek is gebleken dat succes bij 
projecten in hoge mate geassocieerd is 
met een goede vertrouwensband tussen 
toezichthouder en uitvoerder. 

Het DGIS is voor bovengenoemde ta
ken georganiseerd in landenbureaus en 
een groep van sectorspecialisten. Het is 
duidelijk dat voor het bereiken van opti
male resultaten er tussen be ide soorten at
delmgen ook goede werkcontacten moe
ten bestaan. De opbouw van zulke con
tacten vergt een zeker verloop van tijd, zo
als dat trouwens ook het geval is met het 
verkrijgen van kennis over een bepaald 
land en de specitieke sectorproblematiek 
daar. Daarnaast is in het algemeen ook 
voortdurende actualisering vereist. 

Voor de kwaliteit van het werk van het 
DGIS kunnen dus tenminste twee voor-
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waarden worden aangedragen die bij het 
bezetten van de organisatie in acht moe
ten worden genomen: continuHeit en pro
fessionaliteit. 

In hoeverre wordt nu de kwaliteit van 
water bij het DGIS gebeurt bedreigd door 
de integratie? Alvorens op die vraag in te 
gaan is het goed in het kart te verklaren 
wat met 'integratie' wordt bedoeld. 

lntegratie 
Ten tijde van het m1nisterschap van Nor
bert Schmelzer werd in 1972 na een prin
cipebesluit zijnerzijds begonnen met het 
denken over de integratie van de Buiten
landse Dienst. Men meende dat het niet 
goed was dat diplomaten aileen in het bui
tenland verbleven en weinig of nooit in Ne
derland werkten. Daardoor zou vervreem
ding van de Nederlandse realiteit ont
staan. In die tijd was er nog geen DGIS, 
maar werd OS bedreven door een relatief 
klein directoraat, dat nauwelijks een rol 
speelde in de besluitvorming over deze 
zaak. Er werd een commissie ingesteld 
onder voorzitterschap van de vroegere 
burgemeester van Rotterdam, Thomas
sen. Het rapport van die commissie ver
scheen in 1975 en na ampele discussie, 
ook 1n het parlement, werd het aanvaard 
en kon de uitvoering ervan beginnen. Oat 
vergde een langdurige ambtelijke voorbe
reiding en het is pas vanaf 1987 dat van 
volledige 1ntegratie sprake is. 

Voor wat hier aan de orde is moeten ten
m~nste de volgende aspecten van de inte
gratie in ogenschouw worden genomen. 
Vooreerst wordt OS niet Ianger door een 
kleine eenheid bedreven: het DGIS omvat 
nu een vrij belangrijk aantal ambtenaren, 
die verantwoordelijk zijn voor de voorbe
reiding van de besluitvorming en de uit
voering van het beleid dat door de minis
ter voor OS wordt vastgesteld en verde
dtgd, en waarmee een zeer groot bedrag 
gemoeid is. Als zich hierbij een kwaliteits
probleem voordoet is dat dus niet van ge
ring belang. Een tweede aspect is dat 
deze ambtenaren worden gerecruteerd 

86 

Ontw1kkei1ngssamenwerk1ng 

volgens dezelfde critena als aile andere 
ambtenaren op Buitenlandse Zaken, of ze 
nu werken bij het DGPZ of op de ambas
sades en die voor hun conduite-staat met 
dezeltde maatlat worden beoordeeld. Het 
is in dit verband interessant te zien dat het 
potentiele eindstation van een ambtenaar 
bij het DGIS met de integratie totaal veran
derd is. Was voor de integratie de hoogst 
bereikbare rang die van directeur binnen 
het DGIS, nu is het in principe mogelijk dat 
men ambassadeur wordt, ztj het dater ook 
hier natuurlijk sprake is van een afvalrace. 
Dit houdt uiteraard in dat zij die een zekere 
bekwaamheid tonen in het uitvoeren van 
niet aileen het OS-beleid maar ook van het 
DGPZ-beleid hogere ogen gooien dan ziJ 
die aileen een van betde kwaliteiten bezit
ten. 

lnnovatief denken heeft de 
status van Nederland veel 
goed gedaan. 

Met dit laatste hangt uiteraard samen 
dat het denken over buitenlands beleid in 
de laatste circa viJftien Jaar natuurlijk wei 
enige verandering heeft ondergaan. Het 
is duideltjk geworden dat OS-beleid wei 
degelijk een vorm van buitenlands beletd 
is, en dat innovatief den ken over OS, zoals 
dat bljvoorbeeld in de periode-Pronk het 
geval was, de status van Nederland in in
ternationale fora veel goed heeft gedaan. 
Zo'n periode lijkt nu weer aan te breken en 
het is daarom goed zich daarop terdege 
voor te bereiden. Het is daarom nodig een 
oplossing voor het door Van Genn1p en 

Chnsten Democrattsche Verkenntngen 3/89 



0 ntw: kkel: ngssamenwerk: ng 

anderen gesignaleerde kwaliteitspro
bleem te vinden, zonder de positieve kan
ten van de mtegratie te verliezen. 

Twee praktische gevolgen van de inte
gratie zijn nog niet genoemd. Het eerste 1s 
dat het smds kort normaal is dat ambtena
ren die enige tijd met bijvoorbeeld NAVO
zaken belast waren, nu voor enige tijd as
dossiers zullen gaan behandelen, en ook 
dat z1j die eerst OS-werk verrichtten, belast 
worden met bijvoorbeeld consulaire ta
ken. Het tweede is dat de duur van deze 
werkzaamheden niet veellanger dan drie 
jaar zal bedragen. maar meestal minder. 

Het kwaliteitsprobleem 
Het kwaliteitsprobleem kan op verschil
lende manieren worden gepresenteerd. 
Zo kan men terecht zeggen dat er op het 
OGIS een afdeling zou moeten z1jn die 
z1ch bezig houdt met de schuldenproble
matiek van de ontwikkelingslanden om op 
die manier de Nederlandse inbreng bij het 
lnternationale Monetaire Fonds of b1j de 
Wereldbank ook van inz1cht in de ontwik
kelingsproblematiek te Iaten getuigen. Oat 
gebeurt nu aanmerkeliJk mmder dan ge
wenst zou ziJn. Zo'n afdeling zou ook met 
vrucht kunnen werken aan de voorberei
ding van OS-beleid binnen Europa, en biJ
voorbeeld na kunnen gaan wat de gevol
gen voor de ontwikkelingslanden zouden 
ziJn van de maatregelen die 1n de EG in 
1992 hun afronding moeten knjgen. Men 
zou ook kunnen wiJzen op de negatieve in
vloeden op de kwaliteit van de zeer snelle 
doorvoering van het bele1d om zoveel mo
gelijk projectactiviteiten aan ingenleursbu
reaus uit te besteden. Het l1jdt geen twijfel 
datal deze aspecten hun invloed hebben. 
maar ze raken n1et de kern van het pro
bleem dat is ontstaan door de integratle. 
Oat probleem betreft de onmogelijkheld 
om zonder verandering van de spelregels 
de bovengenoemde voorwaarden van 
continu1teit en professionalite1t te garande
ren. 

Het is du1delijk dat ten gevolge van de in-
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tegratie er een aantal uitstekende genera
listen binnen het ambtenarencorps van 
Buitenlandse Zaken zal worden gevormd. 
Het is echter ook duidelijk dat zij in het al
gemeen n1et in staat zullen zijn met de ver
eiste kennis van zaken ontwikkelingspro
jecten en -programma's te identificeren, te 
sturen en te evalueren, en, wat wellicht 
nog erger is, met zekere diepgang een 
OS-beleid te formuleren dat hout snijdt en 
dat in overeenstemming is met de ernst 
van de offers die de Nederlandse burger 
be reid is voor de oplossing van het armoe
deprobleem in de wereld te brengen. Een 
aantal van de taken waarvoor het OGIS 
staat kan ongetwijfeld door goed ge
schoolde generalisten vervuld worden. 
Toch zullen door het gebrek aan continui
teit en professionaliteit, die de taakvervul
ling gaan karakteriseren, een aantal be
langrijke aspecten van de kwaliteit van het 
werk van het OGIS op de tocht komen te 
staan. Een van die aspecten is bijvoor
beeld de beklijfbaarheid van de te onder
nemen activiteiten, een duidelijk onder
dee! van de kwaliteitseis doeltreffendhe1d. 
Uit evaluaties is gebleken dat dit onder
dee! van het grootste belang is. Het houdt 
1n dat de activiteit niet instort zodra de Ne
derlandse uitvoerders verdwiJnen. Voor 
het tot stand komen daarvan is echter no
dig, niet aileen kennis van zaken bij de uit
voerder, maar ook b1j degenen die vanuit 
ambassade, landenbureau en sectorafde
ling toezicht houden op wat er gebeurt. 
Veel daarvan is n1et in doss1ers neer te leg
gen en moet gebaseerd zijn op een ver
trouwensrelatle tussen de verschillende 
bij zo'n project betrokken partijen. De inte
gratie zal het moeilijk, zo niet onmogelijk 
maken die relaties te ontwikkelen. Deal te 
snelle w1sselmg 1n de persoon van de ver
antwoordelijke brengt met zich dat deze 
n1et bekend kan zijn met een aantal werk
afspraken, noch met de typ1sche proble
matiek d1e ieder van de projecten met z1ch 
brengt. Veeleer mag men verwachten dat 
daardoor spanningen optreden tussen 
het OGIS, de uitvoerder en de ambas-
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sade, omdat het niet nakomen van afspra
ken eerder wantrouwen opwekt dan het 
tegendeel. De praktijk van de afgelopen 
twee jaren heeft daar al vele voorbeelden 
van geleverd. Oaar komt bij dat iedere 
keer dat een plaats door een ander wordt 
bezet de kans groot is dat het beleid ten 
opz1chte van een bepaald project grondig 
wordt veranderd; dat dit iedere twee tot 
drie jaar gebeurt is jammer genoeg geen 
uitzondering. Dit komt de kwalite1t van de 
OS niet ten goede en is in hoge mate het 
gevolg van het gebrek aan continu1teit. 

Oat in het algemeen ook de professio
naliteit door de integratie geschaad wordt 
is niet mogelijk te bedenken. Van iemand 
die eerst NAVO-zaken of consulaire pro
blematiek heeft behandeld en die bijvoor
beeld geschiedenis of internationaal recht 
heeft gestudeerd, mag men niet verwach
ten dat hij begrip van OS-problemen 
heeft, zonder eerst tenminste een aantal 
Jaren op dat terrein te hebben meegelo
pen. 

Oit alles betekent uiteraard niet dat de 
afgelopen jaren geen verbeteringen heb
ben gebracht. Er zijn betere procedures 
tot stand gekomen, maar de vraag is na
tuurlijk of die zullen worden gebruikt door 
lieden die van wanten weten. 

In de twee volgende paragrafen worden 
twee alternatieven naar voren gebracht 
ter oplossing van het probleem. Beide 
moeten voldoen aan de volgende rand
voorwaarden. ledere oplossing moet on
verlet Iaten de plaats van OS als een be
langrijk onderdeel van het Nederlandse 
beleid, dat wil zeggen, dat het door een 
minister moet worden vastgesteld en in 
het parlement verdedigd. De tweede 
randvoorwaarde is dat de positieve kan
ten van de integratie niet terzijde gescho
ven moeten worden. De derde is dat er 
binnen het OGIS voldoende expertise 
komt om op gedegen wijze mee te kunnen 
spreken over het ontwikkelingsbeleid van 
de EG, en om de Nederlandse inbreng bij 
het IMF en de Wereldbank niet in strijd te 
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De inbreng in I M Fen 
Wereldbank moet niet in 
strijd zijn met het 
ontwikkelingsbeleid. 

Iaten zijn met het Nederlandse OS-beleid. 
De ene te bespreken oplossing bestaat 

uit het instellen van zogenaamde circuits 
waarlangs de ambtenaren van Buiten
landse Zaken zouden rouleren, de andere 
u1t het oprichten van een Rijksdienst Uit
voenng OS Het aardige is dat het ene al
ternatief de resolutie van de partijraad uit 
Ede lijkt te verwoorden, terwijl het andere 
meer lijkt op hetgeen in de dlscussienota 
stond. Of tussen be ide een keus moet wor
den gemaakt is een vraag die in de slotpa
ragraaf wordt beantwoord. 

Een ander personeelsbeleid 
Er bestaat een aantal seneuze mensen die 
van mening zijn dat een oplossing voor 
het genoemde probleem kan gevonden 
worden in het verfijnen van het overplaat
singsbeleid b1nnen het ministerie van BUI
tenlandse Zaken, met daaraan gekoppeld 
een apart beleid voor de recrutenng van 
sectorspecialisten. De basisgedachte is 
hier dat weliswaar regelmatig overplaat
singen dienen plaats te vinden, zowel van 
het OGIS naar het OGPZ als naar de 
posten en omgekeerd, maar dat dit n1et 
moet gebeuren zonder rekening te hou
den met vooropleiding en ervaring, of met 
de samenhang tussen de verschillende 
beleidsterreinen waarop Buitenlandse Za
ken werkzaam is. Het doel van zo'n perso
neelsbeleld zou ziJn om generalisten met 
een zekere mate van specialisatie te vor
men. Zo zouden de ambtenaren binnen 
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bepaalde circuits van plaats naar plaats 
circuleren, waarblj binnen ieder circu1t 
weliswaar tamelijk brede, maar geinterre
lateerde kenn1s en ervanng kunnen wor
den gebru1kt en opgedaan. Zo'n c1rcu1t 
zou een thema betreffen, dat wordt ge
vormd door drie of vier aanpalende speci
fieke bele1dsterre1nen. Hierdoor zouden 
op den duur ook zogenaamde OS-gene
rallsten ontstaan. Omdat van deze ambte
naren n1et kan worden verwacht dat zij als 
echte sectorspec1alisten zullen kunnen 
optreden, zou het nodig zijn het, overi
gens nu al bestaande, beleid ten aanzien 
van de recrutering en contractering van 
deze specialisten te verruimen. Deze 
groep zou aileen werkzaam ziJn binnen 
het DGIS en op de ambassades in die ian
den waar Nederland relatief veel projec
ten uitvoert van het soort waar zij verstand 
van heeft. 

Deze oplossing heeft als voordeel het ver
minderen van de overmatige nadruk die 
nu op de vorming van generalisten wordt 
gelegd, hetgeen de professional1teit ten 
goede zou komen. Niettemin zouden 
deze generalisten vooral geschikt ziJn 
voor het bezetten van plaatsen op de ver
schillende landenbureaus binnen het 
DGIS en het DGPZ 1n Den Haag en op de 
posten. Echte OS-specialisten zouden z1j 
1mmers niet kunnen worden. Oat hoeft 
geen bezwaar te zijn, als het flankerende 
beleid ten aanzien van de OS-specialisten 
doorgang zou vinden. Met zo' n perso
neelsbeleid zou het criterium van de pro
fessionallteit wat meer eer worden aange
daan. Oat wordt uiteraard ook bevorderd 
door het spec1ale regime voor de sector
specialisten, wat een essentieel onderdeel 
is van dit alternatief. De oplossing gaat 
echter mank aan continu1teit, met name bij 
de landenafdelingen, wat als een serieus 
nadeel moet worden beschouwd. Wellicht 
zou dit deels ophefbaar zijn als ook hier
mee rekening zou worden gehouden bij 
het samenstellen van de circuits. Alhoewel 
het voorstel voldoet aan de randvoor-
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waarde de integratie niet ongedaan te ma
ken, is de wijze waarop dit gebeurt nogal 
formalistisch: de sectorspecialisten zou
den namelijk geen vaste aanstelling krij
gen, waardoor z1j niet onderworpen zou
den zijn aan het overplaatsingsbeleid dat 
kenmerkend is voor de integratie. Zo'n 
aanstellingsbeleid brengt echter ook na
delen mee, zoals we nog zullen zien. 

Een Rijksdienst Uitvoering OS 
Voor hen die de discussie over de organi
satie van OS in de afgelopen jaren hebben 
gevolgd is het idee van een Rijksdienst 
niet nieuw. In het verleden werd het bin
nen het CDA afgewezen, omdat het be
staan van zo'n dienst het de minister voor 
OS onmogelijk zou maken om zijn ministe
riele verantwoordelijkheid te dragen. Oat 
kwam omdat de eerdere voorstellen 
steeds verwezen naar het Zweedse model 
van zo'n dienst. De Zweedse dienst wordt 
geleid door een soort bestuur waarin zo
wel parlementariers als vertegenwoordi
gers van onder meer vakverenigingen en 
niet-gouvernementele organisaties zitting 
hebben. Daardoor wordt het inderdaad 
moeilijk de minister voor OS in het parle
ment ter verantwoording te roe pen. Het al
ternatief dat hier wordt besproken kent 
zo'n bestuur evenwel niet; de relatie tus
sen de voorgestelde Rijksdienst Uitvoe
ring OS en de minister voor OS zou volko
men analoog ziJn aan die tussen bijvoor
beeld de Rijksdienst voor de Studiefinan
Ciering en de minister voor Onderwijs. 

De taken van de voorgestelde Rijks
dienst zouden bestaan uit het volgende 
pakket: het identificeren van projecten en 
programma's voor ieder van de program
malanden en -regia's in overeenstemming 
met de vierjarenprogramma's die door de 
minister voor OS zijn vastgesteld (de lan
denbeleidsdocumenten), het uitvoeren 
van die projecten en programma's even
als het doen van voorstellen voor nieuwe 
vierjarenprogramma's. Deze Rijksdienst 
zou projecten kunnen uitvoeren in eigen 
beheer of v1a u1tbesteding aan ingenieurs-

89 

I I 

II 



bureaus, of dit nu Nederlandse bedrijven 
zijn of bedrijven in de Derde Wereld of 
combinat1es daarvan. De verantwoorde
lijkheid voor het vaststellen van het beleid 
en het daarover onderhandelen met rege
ringen van ontwikkelingslanden blijft in dit 
voorstel dus bij het ministerie. Ook de eva
luatie van het werk van de Rijksdienst zou 
bij het DGIS blijven berusten. Toezicht op 
de uitvoering ter plaatse zou echter de 
verantwoordelijkheid zijn van de RiJks
dienst. 

In dit alternatief worden zowel professio
naliteit als continuHeit gewaarborgd. Daar
naast wordt geen van de drie in paragraaf 
4 genoemde randvoorwaarden geweld 
aangedaan, zoals dat overigens ook met 
het vorige alternatief het geval is. 

Slot 
Het belangrijkste nadeel van het voorstel 
om het probleem via het personeelsbeleid 
op te lossen is dat het te weinig garanties 
geeft op het gebied van de continu1teit 
Het voordeel ervan is, dat het in principe 
binnen de nu bestaande mogelijkheden 
ligt om het door te voeren. De wankele po
sitie van de sectorspecialisten die een 
kenmerk vormt van dit alternatief IS echter 
rechtspositioneel noch bestuurskundig 
aantrekkel1jk, integendeel. Om de eerste 
reden kan men n1et veronderstellen dat 
zich veel goede specialisten zullen mel
den, tenzij het om detachering zou gaan. 
Als detachering niet mogelijk zou zijn, zou 
het ministerie slechts specialisten van de 
tweede garnituur kunnen aantrekken, zo
dat dit aspect van het eerste alternatief om 
bestuurskundige redenen als verwerpelijk 
moet worden aangemerkt Hoewel aan
passing van het personeelsbeleid in ieder 
geval zal leiden tot verbetering van de 
kwaliteit van het te leveren werk is de 
oplossing niet doeltreffend genoeg om het 
probleem voor het DGIS op te lossen. 

Het belangrijkste voordeel van het op
richten van een Rijksdienst Uitvoering OS 
is, dat daarmee de bestaande problema
tiek op adequate wijze het hoofd kan wor-
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den geboden. Zo' n dienst biedt meer ga
ranties voor het handhaven van continu'i'
teit en professionaliteit dan ooit voor een 
geintegreerd ambtenarencorps van Bui
tenlandse Zaken op het gebied van OS 
mogelijk zal zijn. Door de bele1dsaspecten 
van de huidige taken van het DGIS buiten 
de Rijksdienst te houden kan aan de mi
nisterlele verantwoordelijkheid geen af
breuk worden gedaan, te meer omdat het 
DGIS het werk van de Rijksdienst regel
matig zou blijven evalueren Het enige na
deel ervan is dat de kosten van de ontwik
kelingssamenwerking zouden stijgen. Ge
zien het belang van de zaak zou dit aspect 
niet mogen tellen. Ook h1er is het niet mo
gelijk om voor een dubbeltJe op de eerste 
rang te zitten. Maar ook wanneer voor het 
oprichten van een Rijksdienst Uitvoering 
OS wordt gekozen, is het probleem van 
het bestaande personeelsbeleid op Bui
tenlandse Zaken nog niet verdwenen. 

Op bas1s van het bovenstaande zal het in
mlddeld duidelijk zijn dat het creeren van 
genoemde Rijksdienst het best gekop
peld zou kunnen worden aan een verbe
terd personeelsbeleid bij het ministerie, 
waarbij expliciet gebruik gemaakt wordt 
van de specialisatie van het personeel in 
bepaalde thema's. Omgekeerd zou men 
ook kunnen zeggen dat deze conclusie in
houdt een keuze voor het eerste alterna
tlef, met dien verstande dat de zwakke 
kant daarvan, te weten het beleid ten aan
zien van de specialisten die de kwaliteit in 
de uitvoering moeten garanderen, wordt 
vervangen door het oprichten van een 
Rijksdienst Uitvoering OS. 
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Geloof en pol1t1ek 

Prof. dr. D.F Scheltens 

Taak van de kerken 
inzake mensenrechten 

Het huldigen van de seculariteit van de 
idee der mensenrechten betekent niet dat 
de standpunten van de gelovtge wereld 
moeten worden prljsgegeven. Het bete
kent wei dat mensenrechten moeten wor
den bepleit met argumenten waarvoor elk 
rede!tjk denkend mens in principe ontvan
ke!tjk is. 

Om zich een juiste opvatting te vormen 
over de taak van de kerken 1nzake men
senrechten, moet er met de aard van de 
idee der mensenrechten reken1ng worden 
gehouden. Doen we dat n1et, dan stellen 
we ons bloot aan het gevaar door onze 
ijver aan de goede zaak die we willen die
nen meer nadeel dan voordeel toe te 
brengen Het is daarom van wezenlijk be
lang ons terdege rekenschap te geven 
van de seculariteit die de idee der men
senrechten uiteraard kenmerkt. 

Seculariteit der mensenrechten 
De idee der mensenrechten heeft te ma
ken met de grondslag en de doelgencht
heid van het recht en de politiek. Globaal 
gezien, kan worden gesteld dat de mens
heid zich altiJd 1n een mindere of meerdere 
mate van een ethische fmaliteit van het 
recht en de pol1tiek bewust is geweest. Het 
meest tirannieke systeem trachtte zich 
nog te leg1timeren door z1ch voor te stellen 
als een realisatie van de rechtvaardighe1d. 
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Heel vaak ook werd het recht vanuit reli
gieuze gronden beoordeeld. Dit was en is 
het geval 1n aile theocrallsche regimes. 
Het was ook, in zekere mate althans, het 
geval in die confess1onele staatsvormen, 
waarin de aanhangers van een bepaalde 
confessie officieel werden bevoorrecht, 
terwijl de anderen werden achtergesteld, 
verdrukt of vervolgd. ledereen weet tot 
welke wantoestanden zulke opvattingen 
hebben geleid. Het was om dergelijke si
tuaties te vermiJden dat ook geleerden zo
als bijvoorbeeld de vrome Hugo de Groot 
voor relig1euze tolerantie op basis van de 
neutraliteit van de staat op godsdienstig 
geb1ed hebben gepleit. De ethische be
gmselen waarop een rechtsorde diende te 
worden gebaseerd, moesten dan ook van 
elke religieuze overtuiging losgemaakt 
worden. 1 

Dezelfde secularisatietendens heeft 
zich in de verdere loop van de geschiede
nis sterk doorgezet. Ze was ook de nood
zakelijke voorwaarde om over gods-

Prof dr D.F Scheltens (1919) IS hoogleraar W•JSger~ge en 
theolog1sche antropolog,e en WIJSbegeerte van het recht aan 
de Kathol1eke Un1vers1te1t N11megen 

1 De VCIJilelo van godsd enst was een van de eerste off1· 
c1eel erkende mensenrechten Ze werd al vernoemd 
voor de term ·mensenrechten· werd gebru1kt De geest 
van de ooen sooety d e dRardoor ontstaat biiJft een van 
de voornaamste kenmerken van de daadwerkeiiJke real1· 
sat1e van de mensenrechten 
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dienstvrijheid te kunnen spreken, een vriJ
heid die al vanaf de eerste verklaringen 
der mensenrechten uitdrukkelijk werd ver
kondigd. Diezelfde secularisatie en gods
dienstvrijheid ligt trouwens bevat in de 
idee zeit der mensenrechten. Die idee 
wordt immers daardoor gekenmerkt, dat 
enkel het mens-zijn als zodanig, datgene 
namelijk wat aile mensen met elkaar de
len, kan en moet gelden als de basis van 
het recht, zodanig dat elke rechtsorde 
erop gericht moet zijn het mens-ziJn van 
aile mensen - in hun individuele zelfstan
digheid en hun onderlinge solidariteit -
maximaal te bevorderen. 

Wie de idee der mensenrechten wil aan
vaarden, moet uiteraard elke particuliere 
steer verlaten. De eerbiediging van het 
mens-zijn als zodanig duldt geen enkele 
beperking of uitsluiting. Wat op basis van 
het mens-zijn geldt, geldt ook voor aile 
mensen, zonder enige discriminatie van 
ras, godsdienst, sekse enzovoort. Het kan 
uiteraard door geen enkele particuliere le
vensvisie of godsdienst worden bepaald. 

De idee der mensenrechten vraagt dat 
aile relaties tussen 1ndividuen en volkeren 
vanuit het standpunt van het universele 
mens-zijn worden beoordeeld en daar
mee worden verzoend Waar er tussen ka
pitallstische Ianden en ontwikkelingslan
den conflicten ontstaan, zal de oplossing 
niet kunnen worden gezocht 1n typisch ka
pitalistische rechtsopvattingen, noch 1n 

een visie eigen aan ontwikkelingslanden. 
Ze zal vanuit een standpunt dat boven de 
respectieve standpunten uitstijgt moeten 
worden benaderd. Waar Europa met an
dere continenten problemen heeft, zullen 
noch de Europese mentaliteit, noch d1e 
van het andere continent eenzijdig de 
doorslag kunnen geven. Waar christenen 
met moslims problemen krimen, kan de 
oplossing noch in de Bijbel, noch in de Ko
ran worden gezocht, maar wei in overwe
g~ngen die in principe kunnen worden 
aanvaard door elke mens en die dus voor 
het forum van de menselijke rede als zo-
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danig beargumenteerbaar zijn. 
Uit wat voorafgaat moge blijken dat de 

idee der mensenrechten inhoudelijk niet 
vanuit een confessionele v1sie - vanuit 
het christendom als zodanig, de islam als 
zodanig, het atheisme als zodanig enzo
voort - kan worden bepaald. Grondslag 
kan enkel zijn wat aan aile mensen ge
meenschappelijk is en de normen die op 
grand daarvan v66r het forum van de 
menselijke rede als zodanig kunnen wor
den beple1t. De idee der mensenrechten is 
in die zin seculier en niet chnstelijk, boed
dhistisch of islam1tisch en geen enkele van 
deze godsdienstige richt1ngen kan of mag 
de idee der mensenrechten met haar ty
pisch eigen 1nhoud proberen te vullen. 

De taak van de kerken 
Wie zich van de seculariteit der mensen
rechten goed doordrongen heeft, zou tot 
de conclusie kunnen komen dat tussen de 
inzet voor de mensenrechten en de op
dracht van de kerken geen enkele relatie 
meer kan bestaan. Die conclus1e zou ech
ter zeer noodlottig en verkeerd zijn. Wan
neer de kerken als zodanig dan ook geen 
eigen inbreng hebben inzake de inhoude
lijke bepal1ng der mensenrechten, als ze 
dan ook nooit vanuit hun typisch eigen 
confessioneel standpunt argumenten 
kunnen hanteren die voor niet-christenen 
waardeloos zijn, dan betekent dit hele
maal niet dat kerken zich afzijdig mogen 
opstellen tegenover de taak die in de idee 
der mensenrechten besloten ligt. Elke 
godsdienstige mens is veeleer door zijn 
geloof in God gehouden z1ch met aile mo
gelijke kracht voor de realisat1e der men
senrechten in te zetten. Wie het 'Onze Va
der' bidt, plaatst zich toch vanaf de twee 
eerste woorden in de gemeenschap met 
aile mensen en erkent daardoor de univer
sele broederschap. Wie niet zou trachten 
diezelfde woorden waar te maken in het 
concrete Ieven, ook in de maatschappe
lijke, politieke, nationale en internat1onale 
verhoudingen maakt ziJn geloof n1et waar 
1n het concrete Ieven, beperkt het tot de 
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loutere innerlijke gezindheid die met zich
zelf in tegenspraak moet komen. Een ge
lovige is dus aan zijn geloof zelf verplicht 
bu1ten zijn eigen geloofssfeer te treden om 
het standpunt van de universele erken
nlng van aile mensen en van de volledige 
religieuze vrijheid te kunnen innemen. 
Heeft de kerk dan ook geen eigen inhou
delljke bljdrage ter zake van de mensen
rechten, dan kan ze loch n1et anders dan 
de gedachte van de un1versele solidarite1t 
stimuleren en wei uit naam van het geloof 
in God. Zouden we ons God trouwens niet 
het beste kunnen 'voorstellen' als de uni
versele band die aile mensen van overal 
en altijd met elkaar verbindt.2 Er IS echter 
nog veel meer. Kerken Ieven vanuit een 
lange religieuze traditie waarin belangrijke 
menselijke waarden werden en worden 
beklemtoond. In de Westerse wereld is het 
zonder meer duidel1jk dat ten aanz1en van 
heel wat belangrijke problemen zich een 
tegenstell1ng aftekent tussen de confes
sionele en de niet-confess1onele wereld. 
De seculariteit van de mensenrechten hul
dlgen betekent n1et dat in al deze conflic
ten de standpunten van de gelovige we
reid moeten worden prijsgegeven. Het 
betekent aileen dat die standpunten moe
ten worden bepleit met argumenten waar
voor elk redelijk denkend mens 1n princ1pe 
ontvankelijk is3 
We kunnen nog een slap verder gaan. 
W1e de seculariteit van de mensenrechten 
verded1gt, moet het standpunt aanvaar
den dat Hugo de Groot (met heel veel an
deren) verded1gde: 'Zelfs als we aanvaar
den dat God n1et zou bestaan, dan zou de 
natuurwet haar geldigheid nog behou
den'. lmmers wie de idee der mensen
rechten verded1gt, huldigt de stelling dat 
de rechtsnormen die daarin besloten lig
gen door een reflectie op het mens-zijn 
kunnen worden gekend en niet u1t het ge
loof in God kunnen of hoeven te worden 
gededuceerd. De normen die het mens
Zijn als zodanig stelt kunnen niet uit het ge
loof 1n (of de kennis van) God worden af
geleld. Deze stelling word! nagenoeg 
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door aile grote filosofen verdedigd, van 
Plato tot en met Hegel, hoezeer ze ook 
vele gelovigen tegen de haren in strijkt. Er 
is echter een tweede stelling die evenzeer 
door nagenoeg aile grote filosofen uit het 
verleden wordt verkondigd (van Plato tot 
en met Hegel en ook nog een aantal he
dendaagse filosofen) en in deze stelling 
wordt beweerd dat ethische normen on
denkbaar zijn buiten het geloof in God om. 

Locke, Rousseau en Hegel 
vonden het athe'lsme 
sociaal onaanvaardbaar. 

Volgens deze opvatting zou ook de idee 
der mensenrechten een geloof in God im
pliceren4 Die implicatie kan terecht wor
den verdedigd. Het kan zelfs worden be
toogd dat onze huidige seculiere rechts
cultuur in de Iucht hangt en geen wortels 
heeft, zolang ze die implicatie niet erkent. 
Oat was trouwens de reden waarom ook 
denkers als Locke, Rousseau en Hegel 
het atheisme sociaal onaanvaardbaar 
achtten. Wij hebben intussen echter ge
leerd dat een maatschappelijke en mondi-

2 De chrrstelr1ke tradrt1e heeft altr1d de spann1ng gekend 
tussen de transcendentre en de rmmanent1e van God 
Een eenziJdrge beklemtonrng van de transcendentre rs 
welrswaar nret makkelr1k te ontwr1ken. maar slurt nrettemrn 
het gevaar rn te komen tot karrkaturale voorstellrngen 

3 Te gemakkelrJk wordt door sommrge gelovrgen gedacht 
dat over levensbeschouwelrJke vraagstukken (abortus 
euthanasre. vrede en rechtvaardrgherd. rntegrrtert van de 
schepprng) enkel vanurt de Br1bel of het geloof rn God 
kan worden gesproken 

4 Hrer wordt dus een overgang gemaakt vanurt het gebred 
van de ethrek naar de sfeer van het relrgreuze en deze 
overgang rs nret zozeer een overgang naar ·rets anders· 
dan wei een dreper doordrrngen rn hetzelfde 
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ale eensgezindheid niets anders dan een 
seculiere basis nodig heeft en dat het mo
gelijk is op basis van de erkenning van de 
mensenrechten samen te Ieven in een plu
ralistische en tolerante gemeenschap. 
Daarom kan ook van ongelovigen niet 
worden geeist, dat ze de bovenvermelde 
implicatie zouden erkennen. We kunnen 
en moeten een pragmatisch standpunt in
nemen dat erin bestaat ons enkel te beroe
pen op de normen die door een reflectie 
op het mens-zijn worden ontdekt, terwijl 
we de vraag naar de diepere wortels van 
die normen overlaten aan de discussie in 
de wereld der filosofen en theologen en 
aan de hele maatschappij 5 De staat als 
staat en de rechtsorde als zodanig hou
den zich wat levensbeschouwelijke pro
blemen aangaat op de vlakte. Ze houden 
aan de burgers geen geloof of levenshou
ding voor tenzij men de normen besloten 
in de idee der mensenrechten zeit als zo
danig zou beschouwen. Helmut Schmidt 
drukte dit eens goed uit toen hij er in de 
Bundestag van beschuldigd werd aan het 
Duitse volk geen levensmotieven te bie
den. Hij zei: 'De regering is er niet om le
vensmotieven aan te bieden, maar om de 
toestand te handhaven waarin de discus
sie over de verschillende levensvisies vrije
lijk kan verlopen.' 6 De seculiere houdmg 
vanwege staat en recht is dus geen geslo
ten seculariteit. Deze zou de bevestiging 
insluiten dater achter de idee der mensen
rechten niets te zoeken valt. Er bestaat 
echter ook een open secularite1t. Deze ai
leen kan de ware levensbeschouwelijke 
neutralite1t worden genoemd. De staat be
moeit zich n1et met de vraag naar de ach
terliggende grondslagen van de mensen
rechten. Hij vertrouwt die problemen toe 
aan de burgers die hun verantwoording 
ter zake onmogelijk kunnen ontwijken. Die 
vragen die aan de burgers zijn toever
trouwd strekken zich uit tot aan de laatste 
fundamenten. Ze betreffen ook het geloof 
in God. lmmers ook het geloof in God mag 
geen aanleiding worden tot onverdraag
zaamheid tegenover diegenen die dat ge-
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loot niet delen. Zulk een onverdraagzaam
heid zou zelfs met het geloof in God niet te 
verenigen zijn. 

Praktische consequenties 
Wanneer de seculariteit der mensenrech
ten wordt hooggehouden en ook de on
verdraagzaamheid ten opzichte van de 
ongelovige wereld wordt veroordeeld, 
dan is daarmee toch geen negatief oor
deel over elke denkbare bemoeienis van 
de kerken inzake mensenrechten uit
gesproken. Om dit punt te verduidelijken 
is het noodzakelijk op het gebied van de 
mensenrechten enige onderscheiding 
aan te brengen. Op dat gebied moeten we 
vooreerst wijzen op de meest fundamen
tele alles-bepalende maar tegelijk ook de 
meest abstracte kern van de 1dee der 
mensenrechten de erkenning van elk 
mens-in-gemeenschap-met-anderen (uit
eindelijk aile anderen) als grondslag van 
elke rechtsorde. Wat beslissend is voor 
een rechtsorde is niet de gemeenschap 
(de staat, het volk, de economie) zonder 
rekening te houden met de individuele 

5 Het belang van deze problemen wordt h•ermee n1et on
derschat. Er wordt enkel beweerd dat een eensgeZtnd
held op d1t terre•n n1et wordt vere1st opdat de verschll
lenoe groepen ,n de maatschapp1J zouden kunnen sa
menleven en samenwerken 1nzake mensemechten M1s
sch1en kan het volgende 1ets verdu1del11ken Beaufort 
Nederlands afgevaard1gde biJ de voorbere1dende 
besorek1ngen van de Un1versele Verklanng van de Recll
ten van de Mens Wilde een amendement 1ndienen om 
aan de woorden u1t de preambule ,nherentd!Qnlty' toe te 
voegen based on man's d1v1ne ongm and Immortal 
dest1ny' Van een Franse collega kreeg hiJ als antwoord 

dat het beter IS geen overeenstemm1ng te veron
derstellen over de vraag naar de oorsprong van de mens 
en elke controverse op dat geb1ed te verm11den. De com
m1ss1e (de comm1ss1e d1e de tekst van de VN-verklanng 
besprak) moet het als haar wezenl11ke taak z1en eensge
z1ndhe1d te bere1ken over de pnnc1pes en deze m prakt11k 
te brengen D1e gedragsl11n kan worden gevolgd door 
gelov1gen en ongelov1gen De bekende katholteke fllo
soof Jacques Manta1n. heeft naar aanle1d1ng van dtt pro
bleem verklaard dat de nat1es moeten trachten een ak
koord te bere1ken over een verklanng van de mensen
rechten en dat het nutteloos ts te streven naar eensge
ztndheld over de oorsprong van d1e rechten 

6 Om 1ets te verdutdeiiJken van heel de problemat1ek dte 
daartn verscholen ztt. kan 1k verWIJZen naar een art1kel dat 
n d1t t11dschnft IS verschenen mr L.B M Wust Medtabe
letd en de waarde van de 1ntermensei1Jke communtcatte'. 
Chnsten Democrat1sche Verkenntngen 2188. 7 4-89 
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mensen; het is echter ook niet de asociale 
vrijhe1d van de individuen. Het uitelnde
lijke subject en norm van het recht is het in
dlvidu-in-gemeenschap. De zelfstandig
held van elke mens en zijn solidaire ver
bondenheid met ziJn medemensen ziJn de 
twee polen die de idee der mensenrech
ten bepalen. Deze gedachte is zo wezen
lijk dat ze n1et ter discuss1e kan worden ge
steld zonder de 1dee der mensenrechten 
zelf 1n de kern en 1n haar geheel aan te tas
ten en zonder de humane finaliteit en de 
eth1sche orientat1e van het wereldgebeu
ren te betwisten. Het moet voor de kerken 
gelden als een categonsche imperatief 
zich voor die idee 1n te zetten. Het geloof 
zelf - zoals reeds gezegd - spoort ertoe 
aan het universele standpunt van de hele 
mensheid in te nemen. 

Uit dit meest fundamentele en meest 
abstracte beginsel volgen een aantal con
crete toepassmgen die zo wezenlijk z1jn 
dat ze door geen enkel redelijk mens kun
nen worden betwist. De 1dee der mensen
rechten vraagt bijvoorbeeld dat elke maat
schappelijke, nationale of mondiale orde 
of instelling tegenover elk individu of elk 
volk in principe moet kunnen worden ver
antwoord. Het zal echter duidelijk ziJn, dat 
een maatschappelijke of mondiale situatie 
waann een deel van de bevolking of de 
wereld door een ander deel zonder meer 
wordt geknecht, verdrukt, geexploiteerd 
met de idee der mensenrechten in flag
rante tegenspraak is. Waar zulke situaties 
ontegenzeggelijk aanwijsbaar zijn, hoeft 
de kerk niet bevreesd te z1jn, heeft ze ook 
de plicht al haar gezag in de weegschaal 
te werpen om dergelijke situaties aan te 
klagen. Het is onverdedlgbaar dat een 
econom1sche wereldorde die op exploita
tie berust zonder meer in stand wordt ge
houden. De kerken hebben de taak op die 
1mmorele situaties te w1jzen en op te roe
pen om daarin verandering te brengen. 

Zeker mogen de kerken ook niet onver
schlllig en achteloos voorbiJQaan aan de 
dramatische wereldproblemen van onze 
tijd. Het is dan ook een verheugend feit 
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dat zovele kerken zich actief inzetten voor 
de integriteit van de Schepping en de 
vrede en de rechtvaardigheid in de we
reid. Zeer terecht willen ze hun gelovigen 
en de hele bevolking sensibiliseren voor 
de dreigende gevaren en oproepen tot de 
vereiste offerbereidheid om de wereld 
voor het ergste te behoeden. De kerken 
zouden een kankatuur maken van zichzelf 
en de God die zij verkondigen, indien ze 
de aandacht gericht zouden houden op 
een 'andere wereld' terwijl de wereld on
der de voeten der mensen vergaat. De 
kerken zullen tegenover hun gelovigen 
een beroep doen op hun religieuze le
vensvisie als motivatie voor hun inzet. 
Maar ook dan, zal geen enkel redelijk 
mens hen ervan kunnen beschuldigen 
hun eigen levensvisie aan anderen op te 
dringen. 

Het is hier niet mijn bedoeling - en het 
zou ook onmogelijk ziJn - aile probleem
gebieden aan te wijzen waarop de kerken 
hun zorgende aandacht mogen, kunnen 
en moeten richten. Mijn bedoeling is eer
der de terreinen waarop de kerk als kerk 
zich kan en moet uitspreken op een princi
pieel-abstracte manier af te bakenen. 
Deze afbaken1ng kan in de volgende be
ginselen worden vastgelegd: 
a De kerken moeten zich met aile kracht 

inzetten voor de mensenrechten naar 
hun algemene inhoud beschouwd. De 
idee der mensenrechten is immers de 
onbetwistbare grondslag van vrede en 
rechtvaardigheid en het is een elemen
taire en permanente plicht van de ker
ken zich daarvoor vanuit hun geloof te 
engageren. Dit engagement heeft niet 
aileen betrekking op eventuele noodsi
tuaties. Het betreft veeleer de blijvende 
en effectieve mentaliteit van aile gelovi
gen om de eenheid en de onderlinge 
erkenning van aile volkeren en indivi
duen als het binnenwereldse doel van 
heel de gesch1edenis te erkennen. 

b De kerken moeten zich ook uitspreken 
ten overstaan van eisen die uit de idee 
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der mensenrechten resulteren en die 
voor geen redelijke discussie vatbaar 
zijn. Zo zouden kerken hun afkeuring 
moeten uitspreken over evident on
rechtvaardige toestanden, bijvoor
beeld wanneer in een land enorme 
luxe en rijkdom bestaan naast honger 
en ellende. 

c Deze beginselen zijn echter geen legiti
matie voor een voortdurende inmen
ging van de kerken, om met eigen ker
kelljk gezag allerlei d1scussies te be
slechten. Wanneer we te maken knjgen 
met problemen die v66r het forum van 
de menselijke rede werkelijk bediscu
teerbaar biijven, zo dat beide tegenge
stelde standpunten met redelijke argu
menten worden verdedigd, kan een 
kerk, zich baserend op haar eiger1 leer
gezag niet als een arbiter van hogere 
rang de discussie beslechten. 

In de Westerse Ianden ontstonden en be
staan er meningsverschillen inzake de 
concrete interpretatie van de mensen
rechten, in verband met vredesvraagstuk
ken, atoomenergie, sociale zekerheid, pri
vacy, doodstraf enzovoort. Zolang par· 
tijen met redelijke argumenten tegenge
stelde meningen verdedigen kan en mag 
een kerk haar aan het geloof ontleende 
autoriteit niet willen inzetten om die discus
sies te beslechten. Wanneer iemand het 
soc1aal beleid van een regering wil aankla
gen, dan zal dit moeten gebeuren door 
het bedoelde beleid te analyseren en te 
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beoordelen met adequate argumenten. 
Op die manier wordt de discussie gesl
tueerd waar ze thuishoort en wordt er van 
het geloof geen misbruik gemaakt. Er 
wordt dan ook niet de valse schijn gewekt 
als zou het geloof een bron van informatie 
bieden waarover ongelovigen n1et be
schikken. Wanneer het geloof ten aanz1en 
van dergelijke discussies iets te zeggen 
heeft, dan blijft haar inbreng zeer formeel 
alhoewel ook zeer belangrijk het bevat de 
opdracht ook in de problemen van het 
profane vlak in waarheid en onpartijdig
heid te striJden voor een rechtvaardige 
zaak. De concrete invulling van deze for
mele opdracht moet de mens met rede
lijke middelen uitmaken. 

Stimulerende taak 
De houding van de kerken zal er 1n con
creto in bestaan om zonder aarzelen de 
bestaande en onbetwistbare onrechtsi
tuaties aan te wijzen. Dit zal meestal moe
ten gebeuren zonder dat de kerken be
kwaam zijn of zich competent mogen ach
ten om de wegen aan te wijzen waarlangs 
de heersende wantoestanden kunnen 
worden gecorngeerd. Maar ook al kunnen 
ze het werk van de nationale of de mon
diale politiek n1et naar zich toe trekken, 
dan zijn ze loch door hun godsgeloof zelf 
verplicht de zorg voor humaniteit, voor 
vrede en rechtvaardigheid in de wereld 
wakker te houden en de aandacht te vesti
gen op noodsituaties. 

In de Oost-West verhoudingen zal de 
kerk met behoedzaamheid dienen op te 
treden. Zoals intussen algemeen bekend 
is, stammen de eerste verklaringen van de 
mensenrechten uit een Westerse mentali
teit en dragen ze de sporen van een Ult
gesproken 1nd1vidual1sme. De marxis
tlsche Ianden hebben daar aanvankelijk 
een streng collectlvisme tegenoverge
steld. Alhoewel een zekere toenadering 
tussen beide systemen zich aftekent, bllj
ven de accenten verschillend. De kerken 
zullen z1ch er voor moeten hoeden onge
nuanceerd voor een richting te opteren. 
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Tenslotte zullen de kerken hun gelovl
gen moeten aansporen om zich met zorg 
voor waarheid en recht te beg even op het 
terrein van de profane problemen. Ze zul
len bij aile volkeren de bere1dhe1d moeten 
aanwakkeren om zich voor de realisatie 
van de mensenrechten in de wereld, des
noods met de vereiste zelfopoffering, in te 
zetten. 

Hegel heeft in zijn tljd het ontstaan van 
de idee der mensenrechten - waarvan hij 
trouwens heel duidelijk de individualisti
sche eenzijdigheid bekntiseerde - be
groet als de grootste gebeurtenis in de ge
schiedenis. Op d1t moment beleven we, al
thans op theoretisch vlak, de universele 
verspre1ding van de 1dee der mensen
rechten. Deze algemeen beleden idee 
geeft uitdrukking aan het ene levensbe
schouwelijke grondbeginsel dat heel de 
wereld - helaas hoofdzakelijk nog met 
woorden - verenigt. De taak van de ker
ken kan en mag er niet in bestaan dit uni
versele geloof te verdr1ngen en zichzelf er
voor in de plaats te stellen. Die taak zal 
veeleer worden vervuld wanneer de ker
ken uit naam van het eigen geloof zich in
zetten voor dat ene geloof dat de hele we
reid kan veren1gen 

Door de ernst waarmee de kerk zich in
zet voor een algehele verdraagzaamheid 
(die niets uitsluit tenziJ de onverdraag
zaamheid) en een mondiale realisat1e van 
de mensenrechten, zal ze haar eigen waar
achtigheid het duidelijkst manifesteren 
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De ernst waarmee het volstrekte respect 
voor elke mens - waar ook ter wereld -
wordt gehuld1gd, is wellicht een betere 
toegang tot de sfeer van de religie dan de 
omgekeerde richting. Er bestaat geen 
vrees voor - en het 1s zeker niet de stel
lmg van dit artikel - dat de geloofswereld, 
door het aanvaarden van een universeel 
standpunt, de christelijke godsdienstige 
levensvisie, zou worden gemarginali
seerd. Het christendom zal z1jn vitalite1t het 
best Iaten erkennen aan de stimulans d1e 
er van Ultgaat om mee te werken aan de 
eenhe1d van de wereld die in de idee der 
mensenrechten besloten ligt. 
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Prof. mr. PH. Kooijmans 

Tobben met de erfenis 

Liberalisme en sociaal-democratie kun
nen tot vergelijkbare conclusies komen 
voor praktisch be!eid Binnen een betrek
ke/ljk kart ttjdsbestek zljn twee studies ver
schenen over mensenrechten en buiten
lands beleid Een van sociaal-democrati
sche garnituur. Van Marnix Krop, voorma
!tg medewerker van de Wiardi Beckman 
Stichting, is het boek. 'A an vrijheid gebon
den. Sociaal-democratie, mensenrechten 
en buitenlands beleid', in 1987 uitgege
ven door Van Loghum Slaterus (151 pa
gina 's). De andere draagt de tite! 'Men
senrechten en buitenlands beleid Een li
berale visie' en is geschreven door drs. 
GA van der Ltst, wetenschappelljk mede
werker van de Prof. mr. B.M Teldersstich
ting (143 pagina 's). 

Het rs natuurlijk geen toeval dat beide stu
dies zo kort na elkaar zijn verschenen. Wie 
ziet dat de schrijver van het tweede boekje 
rn het woord vooral van het eerste wordt 
bedankt voor de waardevolle assistentie 
die hij - als nog niet algestudeerde -
heelt geleverd door het maken van enkele 
case-studies aan de hand van verslagen 
van de PvdA Tweede Kamerlractie, zal er 
begrip voor hebben dat hij, na lezing van 
het boekje van Krop, er behoelte aan had 
nu eens zijn gedachten op papier te zetten 
vanuit zijn eigen visie. Het heelt in ieder 
geval een boeiende conlrontatie opgele-
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verd, hoewel ... conlrontatie is misschien 
een te groot woord. 

Vooropgesteld moet worden dat geen 
van beide schriJvers pretendeert de so
ciaal-democratische dan wei de liberale 
krjk op de rechten van de mens en de 
wrjze, waarop deze in het buitenlands be
leid gestalte dienen te kriJQen, weer te ge
ven. lntegendeel, beide roepen op tot her
bezinning in eigen kring, waarbrj met 
name Krop zich lijkt te realiseren dat zrjn 
zienswijze ook in de eigen gelederen op 
de nodige weerstand zal stuiten. Beide 
worstelen duidelijk met de erlenis van de 
politieke ideologre die aan hun richtlng ten 
grondslag ligt, een ideologie die allesbe
halve naadloos aansluit op de conceptie 
van de mensenrechten zoals dre heden 
ten dage opgeld doet. In die heden
daagse conceptie worden de burgerlijke 
en politieke rechten (de zogenaamde 
klassieke vrijheidsrechten) en de econo
mrsche, socrale en culturele rechten als 
complementair gezien 

De Algemene Vergadering van de Ver
enrgde Naties heett dat in 1977 als volgt 
verwoord: 'Aile mensenrechten en lunda
mentele vriJheden ziJn ondeelbaar en han
gen onderling samen; de toepassing, be-

Prof mr PH Koo Jmans (1933) :s hooglcraar :n het volken· 
recht aan de R:1ksun:vers:te:t te Le:den 
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vordering en bescherm1ng van zowel de 
burgerlijke en politieke als van de econo
mische, sociale en culturele grondrechten 
dienen met dezelfde aandacht en urgentie 
te worden betracht'. Waarom? Omdat, zo
als de resolutie vervolgt, de volledige reali
sering van burgerlijke en politieke rechten 
zonder het genot van de economische, 
sociale en culturele rechten niet mogelijk 
is. Deze opvatting vinden we ook terug in 
de regeringsnota De rechten van de mens 
tn het bwtenlands beleid van 1979, waar 
gesteld wordt dat een menswaardig be
staan aileen mogelijk IS als zowel aan de 
klassieke als aan de sociale rechten wordt 
voldaan. 

Het is d1e onlosmakelijke samenhang, 
d1e evenwaardigheid van beide catego
rieen grondrechten, die voor zowel socia
lisme als liberalisme de nodige problemen 
opleveren. Staan de klassieke rechten, de 
vrijheidsrechten, op gespannen voet met 
de uitgangspunten van het socialisme, de 
sociale rechten verdragen zich bepaald 
n1et wonderwel met de grondgedachten 
van het liberalisme. Beide schrijvers be
steden dan ook een niet gering deel van 
hun beschouwingen aan het verzoenen 
van wat op het eerste gezicht onverzoen
lijk lijkt alvorens ziJ aan de in de titel van 
hun studle genoemde vraag van mensen
rechten en buitenlands beleid toekomen. 

De klassieke rechten 1n de zin van aan het 
indiv1du toekomende vrijheidsrechten, zo
als deze deel zijn gaan uitmaken van de in 
het Westen gangbare rechtsopvatting, 
hebben hun oorsprong in de achttiende 
eeuw en zijn het zuiverst verwoord door 
John Locke. Deze ging bij zijn visie op de 
staat uit van een (overigens hypotheti
sche) natuurtoestand waarin aile mensen 
(lndividuen) in volledige en absolute vrij
heid naast elkaar leefden. Doch omdat de 
absolute vrijheid van de een de onvrijheid 
van de ander kan betekenen, werd het be
ter geacht een structuur in het Ieven te roe
pen waarbij de rechten en vrijheden van 
een ieder zouden worden gegarandeerd. 
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Bij het zogenaamd maatschappelijk ver
drag werd derhalve de staat gecreeerd 
die de het individu van nature toeko
mende rechten even wei diende te respec
teren en te garanderen. Deze rechten (on
vervreemdbaar genoemd) werden bij de 
staatsvorming dus van de bevoegdheden 
van die staat uitgesloten; het is niet onaar
dig om te zien dat onze Grondwet (zoals 
overigens ook andere constituties) van 
deze zienswijze nog steeds het stempel 
draagt. 

Onze constitutie, die men als de ge
boorte-akte, het constituerende docu
ment, van onze staat kan zien, begint met 
op te sommen wat de staat niet mag: hij 
mag niet discrimineren, niet ingrijpen in de 
vrijheid van meningsuiting of van levens
overtuiging enzovoort; eerst daarna wordt 
gezegd hoe de staat in elkaar zit en wat hij 
mag of moet doen. In Locke's opvatting 
berust de staat dus op de vrije wilsover
eenstemming van individuen, hij ontleent 
ziJn legitimiteit aan de instemming van de 
onderdanen, het is - om met Vander List 
te spreken - een samenlevingsvorm 
waarin in principe autonome individuen 
een zakelijke, contractuele relatie aan
gaan met andere individuen en slechts 
aan die contracten rechten en plichten 
ontlenen (pagina 24). Wie stelt dat het libe
ralisme bij uitstek de politiek-ideologische 
uitdrukking is van het individualisme en 
wie de bescherming van het individu en 
het scheppen van mogelijkheden voor het 
individu om zijn verlangens te verwezenlij
ken schetst als de voornaamste doelein
den van een liberaal politiek systeem (ge
lijk Vander List doet op pagina 19) zal zich 
bij Locke wonderwel thuisvoelen. De con
clusie: 'Pas met (de liberaal) Locke, zou 
men kunnen zeggen, begint de victorie 
van de moderne mensenrechten' ligt dan 
ook voor de hand. Liberalisme en de klas
sieke vrijheidsrechten, die een onthou
dingsplicht voor de overheid inhouden, 
passen bij elkaar als hand en handschoen. 
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Collectiviteit 
Maar het is Juist deze Lockesiaanse opvat
tlng van de vriJheids- en gelljkheidsrech
ten die Marx een doorn in het oog was om
dat de begrippen vrijheid en gelijkheid 
verhulden dat het om een ongelijke vrij
heid en een onvrije gelijkheid ging. 'De 
mensenrechten en bu rgerlijke vriJheden 
stonden symbool voor de scheiding van 
staat en maatschappij, van politiek en eco
nomle, waarbij aileen in de sfeer van staat 
en politiek de illusie van vrijheid en gelijk
heid heerste, terwijl de essentie van de 
burgerlijke maatschappij en economie 
juist onvrijheid en ongelijkheid waren. De 
mensenrechten ziJn die van de zelfzuch
tige bourgeois niet die van de op het alge
meen belang uit zijnde, zedelijk ge'inspi
reerde citoyen' (Krop, pagina 28). 

Tegenover het ind1vidualisme dat aan 
Locke's ideeen ten grondslag lag, stelde 
Marx het belang van de collectiviteit die 
het gevolg zou ziJn van een samengaan 
van staat en maatschappij, waarbinnen 
een materiele gelijkheid en vrijheid zou
den worden verwezenlijkt. Werkelijke vrij
held, werkelijke gelijkheid kan pas binnen 
die gemeenschap worden beleefd. En 
eerst binnen die gemeenschap, als lid en 
onderdeel van die gemeenschap, komt 
de mens werkelijk tot ziJn bestemming, tot 
zijn waarde. Een dergelijke opvatting sluit 
veel meer dan bij Locke aan bij de opvat
tingen van Rousseau die stelde dat bij het 
maatschappelijk verdrag aile leden van 
de maatschappiJ met 1nbreng van al hun 
rechten opgaan in de gemeenschap en 
dat dit opgaan, dit samengaan onvoor
waardelijk geschiedt. Ook hier berust de 
staat op het maatschappelijke verdrag, 
doch thans ontleent hij zijn legitim1teit aan 
de collectlviteit, de volonte genera/e Wan
neer de burger bepaalde rechten heeft, 
dan heeft hij die uitsluitend als onderdeel 
van die collectiviteit, niet als indiv1du. Het 
zijn niet rechten waarvan de staat moet af
blijven omdat ze nimmer tot het bevoegd
heidsdomein van die staat hebben be
hoard, het zijn rechten die door de collectl-
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viteit zijn toegekend en die u1tsluitend als 
deel van die collectiviteit kunnen worden 
genoten. Plaatst men zich buiten de col
lectiviteit, dan kan men dus eigenlljk ook 
geen aanspraak maken op de eerbiedi
glng van deze rechten. Gekoppeld aan 
andere elementen uit het marxistisch den
ken kan dit leiden, langs de weg van con
cepties als de dictatuur van het proleta
naat en het beginsel van het democra
tisch-centrallsme, tot de centrale rol van 
de parlij-top in het staatsapparaat en de 
daaruit resulterende totalitaire structuur 
zoals wij die kennen uit Oosteuropese ian
den. Terzijde zij opgemerkt dat deze dia
metraal tegengestelde visies op de relatie 
enkeling-collectiviteit in belangrijke mate 
hebben bijgedragen tot de spraakverwar
ring die er optrad tussen vertegenwoordi
gers van West- en Oosteuropese Ianden 
wanneer men over het door beide ge
bruikte begrip 'rechten van de mens' 
sprak, een spraakverwarring die veelal 
het karakter van een 'dialogue des 
sourds' aannam, omdat men het nu een
maal niet over hetzelfde had, al gebruikte 
men dezelfde bewoordingen. 

Krop kan aileen van 
communisme afstand 
nemen met argumenten 
die aan de socialistische 
traditie vreemd zijn. 

In zijn studie geeft Krop een veel uitvoeri
ger en veel meer onderbouwde uiteenzet
ting over de wijze waarop de socialistische 
denktraditie kon le1den tot een conceptie 
zoals die ten grondslag ligt aan het maat
schappelljk bestel in de communist1sche 
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Ianden. Tegelijkertijd neemt hij van die 
conceptie duidel1jk en zonder enig voor
behoud afstand. Met onmiskenbare weer
zin citeert hij de Sowjet-grondwet, waarin 
wordt gesteld dat 'het Sowjet-volk, geleid 
door de ideeen van het wetenschappeliJk 
communisme, de rechten, vrijheden en 
plichten van de burger bepaalt ... en hen 
1n deze grondwet verkondigt' en voegt 
daar afkeurend aan toe 'Met andere 
woorden. het is de part1j die bepaalt welke 
de rechten en plichten van de burger zijn, 
un1versele mensenrechten hebben daar 
niets mee te maken' (pagina 72/3). 

Sociaal-democratie 
Nu IS het pikante dat Krop deze afstand 
van het communist1sche stelsel slechts lijkt 
te kunnen nemen door een beroep te 
doen op argumenten die eigenliJk aan de 
social1stische tradit1e vreemd z1jn. Heel 
duidelijk blijkt dit uit wat hiJ zegt op pagina 
66: 'In elk gevallijkt het sociaal-democra
tisch staatsdenken buiten de traditie van 
de liberale democratte (mijn cursivering) 
en van conservatieve theoretici als Mon
tesquieu op het punt van de beteugeling 
van staatsmacht tamelijk onthand. lm
mers, ook de d1rect-democratische Idea
len van Rousseau waar vroege socialisten 
als Marx zeer gevoel1g voor waren en 
waarvoor een PvdA in de Jaren zevent1g 
weer ontvankelijk werd. bieden geen 
oplossing voor het probleem van de con
trole op de moderne staat'. 

Het is opvallend dat Krop 1n deze zin
snede het woord 'sociaal-democratlsch 
staatsdenken' gebruikt en niet het woord 
'soc1alist1sch ·. Terecht heeft hij erop gewe
zen dat het negentlende-eeuws socla
lisme verschillende uitwerkingen heeft ge
kregen en dat de in het Westen tot stand 
gekomen soc1aal-democratie van d1t so
cialisme een tenminste even zo legitieme 
afstammeling IS als in andere regio's 
gangbare vananten. Toegesp1tst op de 
kwestie van de mensenrechten betekent 
dit dat het socialisme (inclusief de sociaal
democratie) de mensenrechten vooral be-
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oordeelde naar hun concrete maatschap
pelijke inhoud en functie, dit in tegenstel
lmg tot het liberalisme (pagina 26) en der
halve een veel belangrijker rol toedacht 
aan de collectiviteit (de staat), aangezien 
deze voor de invullmg van die concrete 
maatschappelijke inhoud dient zorg te 
dragen. De abstracte vrijheids- en gelijk
heidsrechten (die een onthoudingsplicht 
van de overheid impliceren) dienen (aan-) 
gevuld te worden door de actief over
heidsbeleid vergende sociale rechten 
(werkgelegenheid, sociale zekerheid, on
derwijs, etc.). Maar de rol die daarbiJ aan 
de staat wordt toegedacht vervult Krop 
toch met een zekere huiver. Als de staat 
voor de sociaal-democratie het instrument 
bij uitstek is om de samenlevmg te hervor
men en een meer rechtvaardig gehalte te 
geven, hoe ver is zij dan bereid rekening 
te houden met de opvattingen van perso
nen, die een andere mening zijn toege
daan? In hoeverre is ziJ bij het inhoud ge
ven aan de sociale grondrechten bereid 
rekening te houden met de 1nd1viduele vrij
heidsrechten? 'Accepteert de sociaal-de
mocratie haar tegenstanders omdat z1j 
weet er niet buiten te kunnen? Of gaat het 
haar nog steeds (miJn cursivering) om de 
uite1ndelijke uitschakeling van de ander, 
of die nu met 'rechts', 'het kapitaal' of de 
'bourgeoisie' wordt aangeduid?' (pagina 
42). 
Het zal duidelijk zijn dat voor de beant
woording van deze vraag van doorslag
gevende betekenis is de mate waarin de 
vertegenwoordigende, de parlementaire 
democratie aanvaard wordt. Krop schetst 
hoe deze aanvankelijk slechts als middel 
werd gezien tot het bereiken van de socla
listlsche doeleinden (ook bmnen de so
ciaal-democratie), een instrument tot ver
wezenlijking der soc1alistische gelijkheid 
waarvan de waarde evenredig was met 
de mogelijkheden die het voor de verwe
zenlijking van dat doel bood. Eerst gelei
delijk aan werd (althans in de Neder
landse, of ruimer gesteld, de Westeuro
pese omstandigheden) de parlementaire 
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democratie als intrinsiek goed, en daar
mee ook als doel aanvaard. Krop geeft 
daarbij de rol van Bonger die in de jaren 
dertig stelde dat de democratie in een he
terogene maatschappiJ het enige model1s 
om de klassenstrijd op vreedzame wijze, 
dat is zonder geweld, te voeren. En hij ci
teert artikel 34 van het SOAP-program van 
1937 'Voor de SOAP zijn socialisme en 
democratie onafsche1delijk, socialisme en 
d1ctatuur onverenigbaar'. Een worsteling 
binnen de sociaal-democratie, die uitein
deliJk tot een catharsis leidt? Kennelijk is 
Krop daar niet zo gerust op want hiJ laat op 
dit citaat onmiddell1jk de zin volgen 'De 
stell1gheid van deze bewering kan echter 
ook duiden op onzekerheid hieromtrent 

kennelijk gaat het om een niet van
zelfsprekende, dus te benadrukken identi
teit' (pagina 46). Hij constateert dat in de 
Jar en zestig en zeventig zich een verontrus
tende onderwaardenng van de parlemen
taire democratie heeft voorgedaan binnen 
de Nederlandse sociaal-democratie, die er 
toe heeft geleid dat het zicht verloren is ge
gaan op de problemat1sche verhouding 
tussen socialisme en democratie, op de 
spanning die bestaat tussen socialist1sche 
gelijkheidseisen en de vrijheid van anders
denkenden. Socialistische bemoeienis 
met de rechten van de mens moet dan 
ook beg1nnen met de vaststelling van d1e 
onderlinge spanning, die hiJ typeert als 
een spanning tussen een rechtvaardig
heldsideaal en de veel waardenrelativisti
scher democratie (pagina 63). 

De vraag of die spanning vanuit het so
cialistisch denken zelf opgelost en ver
zoend kan worden, lijkt voor Krop proble
matisch. Hij constateert dat de moderne 
mensenrechten in essentie een comblna
tie zijn van een liberaal pol1tiek stelsel en 
een sociaal-democratisch geinspireerd 
economisch en sociaal programma (pa
gina 39) en stelt vervolgens dat de men
senrechten het beste ged1jen in een plura
listische omgeving. 'Een socialisme dat 
niet pluralistisch is staat op gespannen 
voet met de mensenrechten'. Maar 'hoe 
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pluriform en pluralistisch is het maat
schappijmodel van het soc1alisme?' (pa
g1na 42). Ook allevert het hier geschetste 
probleem voor de sociaal-democratie in 
de praktijk niet zoveel problem en op, waar 
het Krop om te doen is, is een verzoening 
in de theorievorming en het is tot die her
bezmning dat hij ziJn geestverwanten op
roept. 

Liberale ideeen 
Is dat vanuit het social1stische denken zeit 
onbegonnen werk, zoals Van der List lijkt 
te suggereren? Refererend naar het 
boekje van Krop constateert hij met ge
noegen dat liberale ideeen hun weg heb
ben gevonden in het socialistische kamp. 
Zonder enige gene voegt hiJ daar onmid
dellljk aan toe dat die be1nvloeding ulter
aard wederzijds 1s geweest (pagina 28). 
Want ook Vander List tobt met een erfenis, 
namelijk het pure ind1vidualisme van het 
traditionele liberalisme, dat evenzeer op 
een utop1e berust als het social1stische ge
lijkheidsdenken, namelijk dat de creativi
teit van het verantwoordelijke, zelfstan
dlge individu, dat zo vrij mogelijk moet 
worden gelaten, de motor IS van de maat
schappelijke vooruitgang. VriJheid kriJQt 
dus de absolute prioriteit de kansengelljk
heid die liberalen voorstaan, verschilt van 
de 1nhoudelijke gel1jkheid d1e socialisten 
bepleiten 1n zover zij het mensen mogel1jk 
maakt zich van anderen te onderscheiden 
en zich (ook materieel) boven anderen te 
verheffen. Sociale rechtvaardigheid zien 
liberalen dan ook n1et zozeer in termen 
van een wenselijke uitkomst, maar veeleer 
als het resultaat van nader te spec1flceren. 
JUiste procedures (pagma 21 ). Maar Van 
der List laat daar met ontwapenende eer
lijkheid direct op volgen dat deze liberale 
rechtvaardigheidstheorie vaak heeft 
dienst gedaan als legillmering van over
bodig grote sociale en economische on
gelijkheid. Het traditionele liberalisme 
heeft daarom evenzeer een correctief no
dig vriJheid van ontplooiing is wei mooi, 
maar je moet er wei de kans voor kr1jgen. 
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En het verschaffen van die gelijke kansen 
aan een ieder komt dan tach weer te lig
gen op de schouders van de staat, d1e in 
het traditionele liberalisme juist zoveel mo
gelijk moest terugtreden. In de sociale va
riant van het liberalisme moet de staat de 
vnjheid en ontplooiing van aile individuen 
bevorderen (pagina 31). En met instem
ming citeert Van der List uit een in 1979 
verschenen boek van de huidige vice-pre
mier De Korte 'Voor het materieel nako
men van de sociale grondrechten is een 
actlef overheidsbeleid vereist en daarom 
kan de overhe1dsrol oak niet een beperkte 
z1jn'. Maar is daarmee de spanning opge
heven? Het lijkt er niet op want De Korte 
laat er onmiddellijk op volgen: 'Bij het in
houd geven aan die (sociale) grondrech
ten is daarentegen wei een zich beper
kende overhe1dsrol nod1g. Niet beperkt 
(qua omvang) maar zich wei steeds be
perkend (qua 1nstelling) moet de rol zijn 
van de overheid, d1e het beste de vrijheid 
van allen 1n de gemeenschap dient'. Deze 
toevoeging kan moeilijk een schoolvoor
beeld van helderheid worden genoemd, 
maar op pagina 36 probeert Van der List 
het nag eens in zijn eigen bewoordingen: 
'Volgens liberalen moet de staat "slechts" 
(wat IS dat? PK) de voorwaarden voor 
een goed Ieven (en wat 1s dat? PK) ga
randeren ... Oat liberalen de staatsrol wll
len beperken, wijst trouwens niet op on
verschill1ghe1d jegens het lot van indivi
duen, maar op het serieus nemen van ln

dlviduele verantwoordel1jkhe1d en zelf
standigheid'. Men kan zich n1et aan de 
1ndruk onttrekken dat de afw1jzing van de 
tradit1oneel-liberale nachtwakerstaat nag 
niet d1rect een conceptueel-verwerkte op
vatting over een verzorgingsstaat heeft 
opgeleverd. En oak Vander List roept ZIJn 
geestverwanten op tot theorievorming 
waarin de spanning tussen vrijhe1d en ge
lljkheid moet worden opgelost en ver
zoend: 'geconstateerd moet worden dat 
de liberalen zich betrekkelijk weinig 
moeite hebben getroost in woord en daad 
klaarhe1d te scheppen met betrekking tot 
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de grondslagen, doeleinden en middelen 
van een goed mensenrechtenbeleid' (pa
gina 2). Centraal daarbij staat oak hier 
weer de visie op de mens en zijn relatie tot 
de samenleving. 

De afwijzing van de 
nachtwakerstaat heeft bij 
liberalen nog niet een 
conceptueel verwerkte 
opvatting over de 
verzorgingsstaat 
opgeleverd. 

In een bespreking van het boekje van 
Vander List in de lnternationa/e Spectator 
stelt Prof. dr. P.R. Baehr dat het en1gszins 
amusant 1s dat beide auteurs de aandacht 
voor de mensenrechten opeisen als ty
pisch voor hun respectievel1jke partijpoli
tieke levensbeschouwing en hij vervolgt 
'Het wachten is nu nag slechts op een 
soortgelijk geschr1ft u1t christen-democra
tische hoek'. 

Trilogie compleet maken 
Het z1j verre van mij stafmedewerkers van 
het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA aan te sporen dan wei af te raden de 
triologie compleet te maken. Wei moet mij 
van het hart dat vanuit een bijbelse visie 
de genoemde spanning tussen de vrij
heids- en de gelijkheidsidee, die 1n wezen 
een spanning is tussen individualisme en 
collectivisme, zich in veel mindere mate 
voordoet. Twintig jaar geleden heb ik in 
een rede, uitgesproken ter gelegenheid 
van het twintigJarig bestaan van de Uni
versele Verklaring van de Rechten van de 
Mens*, reeds verwezen naar de gedach
ten van Emil Brunner op dit punt Deze 

• gepubl1ceerd In Jaarboek van de Vr·18 U n1V8CSI\81\, 1969 
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schetst de mens als een naar Gods beeld 
in vrije verantwoordelijkheid geschapen 
wezen. Deze verantwoordelijkheid betreft 
in de eerste plaats de relatie van de mens 
tot ziJn Schepper en raakt hem derhalve in 
ziJn individualiteit. Voor zijn handel en 
wandel is de mens in laatste instantie ver
antwoording schuldig aan zijn Schepper 
en om aan deze verantwoordel1jkheid te 
kunnen voldoen, behoeft de mens vrij
heid. Het betreft hier wat Max Huber 
noemt het grondbegrip van de 'in der Got
tesliebe wurzelnden Freiheit der mensch li
chen Person'. Anderzijds is die verant
woordelijkheid een gebonden verant
woordelijkheid omdat zij tevens waarge
maakt moet worden in de relatie tot de me
demens, want, aldus Brunner, de mens is 
oak in gemeenschap geschapen en dit 
veronderstelt het aangewezen zijn op en 
daarmee oak de verantwoordelijkheid ten 
aanzien van anderen. Huber noemt dit het 
grondbegrip van de 'auf die Nachsten
liebe gegnJndeten Gerechtigkeit' en is 
van mening dat in deze beide grondbe
grippen 'a//es Recht und insbesonderen 
die Menschenrechte ihren tragende Grund 
haben'. 

Is dit nu een versluierende en verdoeze
lende benadering, die de althans eerlijk 
door Krop en Van der List toegegeven 
spanning op een gemakkelijke man1er 
wegpraat? Nee, zegt Brunner, 'denn die 
christliche Sicht des einzelnen und der 
Gemeinschaft ist kein Menschenweisheit, 
sondem geoffenbarten Sch6pfungsweis
heit Gottes. Sie ist die Gerechtigkeit, die 
dem Menschen als Individuum und als 
Gemeinschaft darum entspricht, wei! sie 
dem Schopfungsplan dessen entspricht, 
der die lndividuen und die Gemeinschaf
ten schafft'. 

Betekent het zojuist gestelde dat er in 
een op een bijbelse visie stoelende poll
tieke theorie geen innerlijke spanning be
hoeft te bestaan tussen vrijheidsrechten 
enerzijds en sociale rechten anderzijds 
(maar 1k onderstreep het woordje 'be
hoeft' want de rol van de overheid en de 
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aan de staatsmacht te stellen grenzen kan 
nag voor moeilijkheden zorgen), dat wil 
nag niet zeggen dat het zonneklaar is hoe 
aan de mensenrechten in het beleid (en 
we hebben het hier over het buitenlands 
beleid) gestalte moet worden gegeven. 

lnmenging 
Laten we eerst maar eens bezien wat Krop 
en Van der List daarover oordelen. lk laat 
nu maar even buiten beschouwing of een 
socialistisch of een liberaal buitenlanos 
beleid mogelijk en denkbaar is. Krop zegt 
- overigens niet uitsluitende dat socialisti
sche buitenlandse politiek wenselijk zou 
zijn - dat daarover weinig afgerond con
ceptueel den ken bestaat (pagina 88); Van 
der List lijkt in dat opzicht wat minder be
scheiden waar hij het heeft over het bui
tenlands beleid van liberale staten, waar 
hij voor het gemak oak maar Nederland 
toerekent (pagina 62). Want waar het na
tuurlijk om gaat is dat zowel vanuit de libe
rale als vanuit de socialistische beschou
wing wei degelijk benaderingen van het 
buitenlands beleid voortvloeien. Zo stelt 
Vander List dat vanu1t de liberale visie be
toogd zou kunnen worden dat een staat 
zich oak internationaal zoveel mogelijk 
moet onthouden van ingrijpen en inmen
ging en de realisering van mensenrechten 
door middel van een laissez-faire beleid 
grotendeels kan overlateri aan het vrije 
spel der internationale krachten: geen be
voogding op nationaal vlak en geen be
voogding op internat1onaal vlak (pagina 
43). Tegen deze benadering neemt Van 
der List krachtig stelling. Hij verwijt de 
klassiek-liberalen dat zij een te groat ver
trouwen hebben in het vriJe spel der maat
schappelijke krachten en bijna geheel 
voorbijgaan aan het streven naar macht 
door individuen en staten, een machts
streven dat mensen ongevoelig maakt 
voor 'rationele' kosten-baten analyses. 
Omdat derhalve een laissez-faire beleid 
niet voldoet, dient nolens volens (sic) een 
belangrijke rol aan de staat in het buiten
lands beleid te worden toegekend. Daar-
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mee aanvaardt Van der List (ook nolens 
volens?) een bepaalde mate van lnmen
ging. Maar dan dient hij ook af te rekenen 
met het voor het liberalisme zo kenmer
kende waardenrelativisme. Want wat 
geeft Nederland het recht om te oordelen 
dat in andere Ianden mensenrechten wor
den geschonden? Hier schiet Vander List 
wei erg door naar het andere uiterste als 
hiJ zegt dat wiJ geen keus hebben dan af te 
gaan op onze e1gen cultureel en sociaal 
bepaalde maatstaven, aangez1en er geen 
geschiktere maatstaven bestaan (pagina 
75). 'BIJ het beoordelen van de mensen
rechtensituatie kan men, dunkt ons, het 
best varen op het kompas van de eigen (li
berale) waarden' (pag1na 77). Als men dit 
in al ziJn consequenties zou nemen zou dit 
leiden tot een grenzeloze intolerant1e en 
zouden de mensenrechten al snel verwor
den tot kanonskogels 1n een 1deologische 
strijd 1n plaats van onderdeel van een op 
human1taire waarden gericht buitenlands 
beleid. En vastgesteld kan worden dat de 
mensenrechten ook die functie gehad 
hebben en well1cht voor sommigen nog 
hebben (Van der List verw1jst zelf naar de 
Amenkaanse senator Moynihan maar 
men kan ook denken aan Reagan, met 
name in z1jn eerste ambtsperiode). Maar 
gelukkig behoeven we n1et af te gaan op 
wat andere reger1ngen zeggen over de 
vraag of in hun land de mensenrechten 
geschonden worden, maar op wat de in 
dat land zelf wonende mensen er van vin
den en het is hun oordeel dat de legitima
tie verschaft voor die door Vander List be
pleite inmeng1ng: niet wiJ bepalen of hun 
mensenrechten geschonden worden 
maar zijzelf. 

Gez1en de socialistische vis1e op de 
staat behoeft daar ternauwernood een le
gitlmatie voor inmenging te worden ge
zocht. Of, zoals Krop opmerkt 'het socia
llsme zou zichzelf niet zijn indien het zich 
tot eigen land beperkte. Het socialisme is 
er niet voor de natie, noch voor de staat, 
maar kent slechts een subject, hoe hlsto
risch verbijzonderd ook de mens' (pagina 

Chr·sten Democrat,sche Verkenn1ngen 3/89 

25). Maar gezien de egalitaire ethiek waar
door het socialisme wordt gedreven, 
dreigt hier een ander gevaar: de nood
zaak van de bestrijding van sociale on
rechtvaardigheden kan een blinde vlek 
doen ontstaan voor de even dringende 
noodzaak van de eerbiediging van de 
klassieke vrijheidsrechten. Krop windt er 
geen doekjes om dat in zijn eigen partij in 
de jaren zestig en zeventig, althans in het 
buitenlands beleid, de vrijheidsrechten in 
belangrijke mate achter werden gesteld bij 
de sociale rechten en waar l1nkse (of zich 
links noemende regimes) vrijwel per defini
tie geacht werden de sociale vooruitgang 
te bevorderen, konden zij vrijwel geen 
kwaad doen als het op schend1ng van de 
klassieke rechten aankomt. Rechtse regi
mes worden deze schendingen evenwel 
(terecht) ten zeerste aangerekend en se
lectieve verontwaardiging is het gevolg. 
Krop neemt tegen deze overaccentuering 
van de gelijkheid ten koste van de vrijheid 
stevig stelling; op overtuigende wijze toont 
hij aan dat uite1ndelijk veelal ook de gelijk
heid het slachtoffer wordt van de veron
achtzaming van de vrijheid omdat onder 
een tirannie noch de vrijheid noch de ge
lijkheid floreert. 
Zijn dus beide schrijvers het er over eens 
dat de mensenrechten in het buitenlands 
beleid een essentiele rol moeten vervul
len, dan komen zij vervolgens aan de 
vraag: hoe dient het belang van die men
senrechten afgewogen te worden tegen
over andere belangen zoals vrede en vei
ligheid, bevordering van de handelsbe
trekkingen enzovoort? Het is opvallend 
dat beide schrijvers, na de spoken op de 
ideologische zolder te hebben opge
ruimd, tot zeer pragmatische opvattingen 
gene1gd lijken. Het is bepaald n1et alle
daags dat in een publikatie van socialisti
sche huize uitdrukkelijk gezegd wordt (wat 
gedacht werd is iets anders) dat de veilig
heid van bevolking en grondgebied, en 
het voortbestaan van de politieke en maat
schappelijke instituties, hoe men het ook 
went of keert, de ultima ratio van nationale 
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buitenlandse politiek ziJn en derhalve in 
laatste instantie ook voor socialisten nood
zakelijkerwljs voorrang zullen krijgen (pa
gina 126) boven de bevordering van men
senrechten. En met betrekking tot de eens 
door Joris Voorhoeve gelanceerde stel
ling dater in het algemeen geen tegenstel
ling bestaat tussen mensenrechten en an
dere doelstellingen in het buitenlands be
leid zegt Vander List dat mensenrechten
beleid moeilijker vall te integreren in het 
buitenlands beleid dan Voorhoeve doet 
voorkomen. 

Naast deze door beiden onderkende af
wegingsproblematiek en ook daaraan ge
koppeld speelt voor beiden een doorslag
gevende rol de effectiviteit van door Ne
derland te ondernemen stappen. Vander 
List toont zich wein1g gecharmeerd van 
een op een 'Gesinnungseth1k' berustende 
'Pnnzipienreiterei'; hij geeft een uitvoering 
overzicht van eventuele maatregelen die 
onder bepaalde omstandigheden effec
tief kunnen worden genoemd en rekent 
daaronder ook het aan voorwaarden ver
binden van ontwikkelingshulp, een (met 
uitzondering van Sunname) in liberale 
kring niet bepaald populair standpunt. HiJ 
acht een 'manipuleren' van ontwikkelmgs
hulp ten behoeve van de mensenrechten 
zelfs effectiever dan maatregelen in het 
kader van handelsrelat1es (econom1sche 
tegenmaatregelen dus). omdat bij de laat
ste andere handelspartners maar al te 
zeer bereid z1jn de plaats van Nederland 
in te nemen, terwijl dat b1j hulpverlening 
veel minder waarschijnlijk is (pagina 114). 
Alhoewel Krop vee! minder dan Van der 
List op concrete beleidsmogelijkheden ln

gaat, stelt tech ook hij dat effecliviteit of het 
vooru1tzicht van effectiviteit de strikte voor
waarde moet ziJn voor het gebruik van de 
hulprelatie als politiek middel (pagina 
142). En meer in het algemeen stelt hij dat 
het 'uiteraard onmogelijk is zich in het bui
tenlands beleid met aile mogelijke schen
dingen bezig te houden. Het enige crite
rium dat bij de noodzakelijke selectie uit
eindelijk de doorslag moet geven is de ef-
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fectiviteit van de bemoeien1s. De geloof
waardigheld van een dergelijke politiek 
hangt in laatste aanleg niet af van het mo
rele gehalte van de gebruikte argumen
ten, noch van het succes waarmee poli
tieke tegenstanders worden afgetroefd 
(een verademende opmerking, PK), 
maar van de bijdrage die aan de eerbied1-
g1ng van mensenrechten in een gegeven 
situatie wordt geleverd' (pag1na 143). 

Nu kunnen er natuurliJk nog hele veld
slagen geleverd worden over de vraag 
wanneer onder welke omstandigheden 
welke maatregelen effectief moeten wor
den geacht, doch het IS al heel wat als die 
striJd zich binnen een gemeenschappel1jk 
referent1ekader afspeelt. Zo zal de 'ge
zonde afkeer' van economische sanctie
maatregelen die Van der List bij liberalen 
constateert niet zonder meer in socialistl
sche kring gedeeld worden, maar ook 
Krop lijkt geen voorstander te z1jn van ac
ties met een puur symbolische waarde 
(symbol1sche acties kunnen best een ze
kere effectiviteit hebben). 

Het is opmerkeliJk dat beide schrijvers, 
redenerend vanuit een zeer verschillende 
achtergrond, tot vergel1jkbare conclus1es 
komen voor het praktisch beleid. Nu dient 
men wei te bedenken dat beiden oproe
pen tot een bezinning 1n eigen kring en dat 
hun opvattingen binnen die e1gen kring 
bepaald nog niet gemeengoed zijn. Het is 
te hopen dat aan hun oproep gevolg 
wordt gegeven want dat zou eventueel 
kunnen le1den tot een grotere consensus 
op het gebied van de rol van de mensen
rechten 1n het buitenlands beleid, een 
consensus waarop de derde hoofdstro
ming van de Nederlandse politiek zonder 
al te veel moeilijkheden zou kunnen aan
sluiten. 

Spanning 
Een ding heeft mij bij beide schnjvers 
enigszins teleurgesteld. Beiden z1jn hun 
betoog begonnen vanu1t de spanning die 
er b1nnen hun politieke beschouwing be
staat tussen klassieke vri]he1dsrechten en 
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sociale rechten. Beiden hebben getracht 
die spanning te verzoenen, maar dat heeft 
niet geleid tot een meer integrale benade
ring van beide categorieen in het buiten
lands beleid. Om het maar eens huiseiiJk 
uit te drukken: de bevordering der sociale 
rechten bliJft het terrein van ontwikkelings
samenwerking, die der klass1eke rechten 
dat van Buitenlandse Zaken. Aileen in laat
ste instantie mag het eerste gebruikt wor
den ten bate van het tweede. lk meen dat 
deze gescheiden behandeling nog te veel 
uitgaat van de scheiding tussen klass1eke 
rechten als onthoudingsverplichtingen 
van de staat, terwiJI de sociale rechten in
spanningsverplichtingen voor de staat in
houden. lk denk dat dat een veel te ge
chargeerde tegenstelling is. Van der List 
zegt ergens: 'Kiassieke rechten verschil
len van sociale rechten in die zin, dat het 
voor een regering wei mogeiiJk is om on
middellijk een emd te maken aan bijvoor
beeld martelingen of censuur' (pagina 
128) lk ben van oordeel dat dat een mis
vatting is en voorbiJ z1et aan het feit dat 
schendingen van klassieke rechten veelal 
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een structureel karakter hebben, dat niet 
zonder meer en zonder hulp van anderen 
kan worden veranderd. lk zelf heb enige 
Jaren ervaring met het verschijnsel van fol
teringen en ik ben tot de conclusie geko
men dat bepaalde structuren gemakkelijk 
le1den tot loitering en dat de betrokken re
geringen de financiele dan wei technische 
m1ddelen ontbreken om die structuren 
meer 'folterimmuun' te maken. Een meer 
gelntegreerd, een hol1stisch mensenrech
tenbeleid zou de onlosmakelijke samen
hang tussen klassieke en sociale rechten 
meer recht doen. Doch wellicht IS dat iets 
waar vanuit christen-democratische hoek, 
waar die spanning tussen beide catego
rieen minder in het u1tgangspunt verscho
len ligt - 1ntegendeel, de onderlmge ver
wevenheld in dat uitgangspunt ligt veran
kerd - een bijdrage aan zou kunnen wor
den geleverd. 
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Gezondhe1dszorg 

Mr. Y E.MA Timmerman-Buck 

De verleiding te groat 

Het kabinet /aat zich ver!eiden tot popu
listtsche redeneringen. Het hecht meer 
waarde aan consensus dan aan politiek 
ethtsche normen betreffende de be
schermwaardigheid van het embryo en 
het belang van het kind Mevrouw Tim
merman-Buck bespreekt de kabinetsnota 
tnzake kunstmatige bevruchting en draag
moederschap. Haar conclusie. het stuk 
getuigt van politieke armoede. 

Slechts met zeer grote moeite zou in medi
sche en juridische kringen nog een tijd
schnft, een universiteit of faculteit, een gy
naecoloog, medisch psycholoog of ethi
cus gevonden kunnen worden, die zich 
niet op enigerlei wiJze heeft bezlggehou
den met actuele voortplantingsmethoden 
zoals in vitro fertilisatie (de zogenaamde 
reageerbuisbevruchting), kunstmatige ln

semmatie en het draagmoederschap. De 
kerken lieten zich ook niet onbetuigd. 
Vrouwengroeperingen evenmin. Afgezien 
van biJdragen van enkele individuele poli
llek werkzame mensen aan de discussies, 
bleven opvattmgen van en vanu1t polit1eke 
partijen uit. Het CDA is hierbij een uitzon
dering.1 Het kabinetsantwoord op de 
even complexe als fundamentele vragen 
d1e de eerderbedoelde voortplantingsme
thoden oproepen werd dan ook niet aileen 
lang verwacht, maar ook met bijzondere 
belangstelling tegemoet gezien. Het 
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'enerzijds' en 'anderzijds' in de discus
sies, die zich voornamelijk kenmerkten 
door onzekerhe1d en verdeeldheid, zou 
immers gevolgd moeten worden door het 
doorhakken van de vele knopen. 

De notitie over kunstmatige bevruchting 
en draagmoederschap dateert van 14 
september 1988 en zal op 17 april aan
staande in een Uitgebreide Commissie 
Vergadering worden besproken. 2 De noli
lie bevat 'de voorlopige standpunten van 
het kabinet over de hoofdpunten van de 
problematiek. ZiJ is met andere woorden 
een eerste neerslag van de meningsvor
ming binnen het kabinet hierover en be
doeld als aanzet voor een algemene dis
cussie binnen en buiten de Staten-Gene
raal' 3 BiJ elke conclusie in de notitie wordt 
vermeld of en in hoeverre wordt afgewe
ken van de concept-aanbeveling over de 
kunstmatige voortplanllng van een des-

Mevrouw mr Y E M.A T1mmerman-Buck (1956) IS stafme
oewerkster biJ het Wetenschappef,Jk lnst1tuut voor het CDA 

1 Het CDA-verk1ezmgsprogram U;tz,cht IS een van de we1-
n1ge v1gerende programs waar~n 1n een u,tgebre1d art1kel 
(1n het Justlt,ehoofdstuk) standpunten worder1 'ngeno
men 

2 Kamerstuk 20706, nrs. 1 en 2 
3 De not1t1e IS voor commentaar gezonden naar de Eman

c1pat1eraad de Raad voor het Jeugdbele1d en de NatiO
nale Raad voor de Volksgezondherd De Gezondhelds
raad had reeds m1ddels het rapport Kunstmat1ge Voort
plant;ng' d d 16 oktober 1986 geadv1seerd 
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kundigenwerkgroep bmnen de Raad van 
Europa4 

Omdat het van groot belang is de rol 
van de overhe1d biJ problemen als de on
derhavJge fundamenteel te duiden, zullen 
we n1et overgaan tot een beoordeling van 
de belangriJkste conclusies op al hun 
voors en tegens. Gekozen is voor drie ka
ders waarbinnen enkele kabinetsstand
punten nader worden belicht. Het eerste 
kader wordt gevormd door de uitgangs
punten die het kabmet heeft geformu
leerd. Het tweede betreft de verschillende 
verantwoordelijkheden van de overheid 
enerz1jds en de samenleving anderzijds. 
Het derde kader heeft betrekking op de 
autonomie van de nieuwe voortplantings
technieken. 

De uitgangspunten van het kabinet 
Het kabinet heeft zich Iaten leiden door de 
volgende vier uitgangspunten: 
- het belang van het (toekomstige) kind; 

het beschouwen van deze technieken 
als een medische behandeling van on
vruchtbaarheid (en niet als een alterna
tief van de natuurl1jke voortplanting); 
het streven naar harmonisatie in Euro
pees verband ( ... ); 
strafrechtelijke handhaving van de 
voor te stellen norm en is ulttmum reme
dium. 

1. Het belang van het kind 
Dit 1s een alom onomstreden uitgangs
punt de zwakkere, degene die geen 
stem recht he eft en daardoor keuzevrij
held mist, d1ent te worden beschermd, 
ook door de overhe1d. Aan deze funda
mentele notie wordt echter niet conse
quent gevolg gegeven De benadering 
door het kabinet van de posit1e van de do
nor is h1ervan een droevige illustratie. 

In de huid1ge prakt1jk blijven donors van 
sperma als persoon anoniem: 1n de regel 
komen donorkinderen n1et te weten wie 
hun genetische vader is. Aangezien wet
geving te dien aanzien - in ons land al
thans - momenteel ontbreekt. is het de 
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vraag welke taak de overheid hierbij heeft. 
Het kabinet acht openheid van ouders 

over de wijze waarop hun kind is verwekt 
een goede zaak. Ter zake deskundigen 
delen deze opvatting overigens alge
meen. Of en wanneer de ouders hun kind 
op de hoogte stellen van zijn ontstaans
wijze is uiteraard een verantwoordelijk
heid van de betrokkenen zeit. De overheid 
staat daarbuiten. Het kind kan echter, als 
het - op welke wijze dan ook - geinfor
meerd is de behoefte hebben om on
danks ten voile beleefde gezinsbanden 
met zijn sociale ouders een beeld van zijn 
genetische vader als mens te hebben. 
Hoe ziet hij er uit, is hij getrouwd, wat doet 
hij en hoe leeft hij, lijk ik op hem? Vragen te 
over als donorkinderen een stuk u1t hun le
venspuzzel gaan missen. 

Naar de mening van het kabinet moeten 
donorkinderen over de persoonsidentifi
cerende gegevens kunnen beschikken. 
De toestemming van de donor is daartoe 
echter noodzakelijk. Dit is, zo stelt het kabi
net een 'evenwichtige afweging van de 
rechten en belangen van aile betrokke
nen'. ( ... ) 'De privacy van de donor weegt 
in zoverre zwaarder dan de belangen van 
het kind dat bij weigering van de toestem
ming de anonimiteit van de donor wordt 
gehandhaafd. Vaak zal immers de donor 
niet de "animus patris" hebben. Oat niet 
aile kinderen die dat wensen, op de 
hoogte kunnen geraken van de persoons
gegevens van hun biologische ouder, is in 
dit systeem een onvermijdelijke conse
quentie'. 

Onduidelijkheid kan het kabinet niet 
worden verweten: het vervangt het belang 
van het kind als uitgangspunt ronduit door 
de wil van de donor. Vanuit die optiek 
wordt ook begrijpelijk waarom het de be
langen van de donor wei en die van het 
kind niet nader invult. Het belang van het 
kind wordt vagelijk en impliciet gelijk
gesteld met zijn wens tot openheid. Bij de 

4. De concept-aanbevel1ng alsmede de toel1cht1ng daarop 
ZIJn (ook 1n Nederlandse vertal1ng) als bljlagen b11 de kab•
netsnota gevoegd. 
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donor worden echter het recht op privacy 
en diens mogelijk gemis aan de 'animus 
patris' van stal gehaald. 

Ten aanz1en van het recht op privacy is 
natuurlijk duidel1jk dat de donor navraag 
door het kind kan ervaren als een inbreuk 
op zijn priveleven. Echter: het is nog maar 
de vraag of hier van een recht op privacy 
sprake is. Heelt hiJ immers het besluit om 
als donor te fungeren niet in volledige keu
zevrijheid genomen? Er is geen sprake 
van dwang; aile gevolgen en risico's, aile 
voors en tegens kan hij tegen elkaar afwe
gen. Oak in geval in de toekomst de anonJ
miteit van de donor wettelijk zou worden 
opgeheven, kan de betrokkene dat ver
disconteren in zijn beslissing om zich al 
dan niet als donor ter beschikking te stel
len. Kan men zich achteraf dan beroepen 
op een privacyrecht? Oat kan toch niet an
ders worden beschouwd dan als een pa
ging om de verantwoordelijkheid te ontlo
pen voor de beslissing d1e men heelt ge
nomen. Het recht op privacy moet serieus 
worden toegepast en niet gedegradeerd 
tot een kreet, hoe graag ook gehoord. 

De verantwoordelijkheid van de donor 
van zaadcellen is een andersoortige dan 
die van een donor van bloed of organen. 
De spermadonor is immers mede-verant
woordelijk voor de verwekking van nieuw 
Ieven. Bij de verantwoordelijkheid voor dit 
type donorschap past geen anonimite1t. 
Juridisch vertaald impliceert dit een wette
lijke mogelijkheid voor het donorkind om 
inzage te hebben 1n de persoonsidentifJ
cerende gegevens van de donor. 

Het tweede element in de redenering van 
het kabinet betreft de 'animus patris'. Oat 
de donor in het algemeen geen behoette 
zal voelen om als vader te gaan fungeren 
kan welhaast een feiteliJk gegeven worden 
genoemd.s Maar zelfs afgezien van het 
feit dat hem geen vaderschapsrol door het 
kind kan worden opgedrongen als hij -in 
het meest vergaande geval - een per
soonlijk contact weigert, mogen behoef-
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ten en wensen van burgers als zodanig 
loch geen rechtsgrond vormen voor een 
staatstaak. Hoezeer de overheid ook reke
ning moet houden met hetgeen bij bur
gers leeft. Oat geld! uiteraard ook voor de 
behoetten en wensen bij donorkinderen: 
als het belang van het kind uitsluitend ver
taald wordt met hetgeen kinderen ervaren 
en op grond daarvan als recht claimen, is 
daarmee aileen nog geen overheidstaak 
gegeven; laat staan nader geconcreti
seerd. 

Met de nag vers in het geheugen lig
gende discussie in de Tweede Kamer 
over de 'twee van Breda' dringt zich een 
wrang vergelijkingspunt op. In die discus
sie - en overigens ook in de brief van de 
regering - was een van de hoofdthema's 
de vraag of en in hoeverre de emotionele 
gevoelens en het rechtsgevoel van ver
zetsmensen, oorlogsslachtotters en hun 
familie invloed mogen hebben op toepas
sing van de beginselen van de rechts
staat. Zowel voor- als tegenstanders van 
vrijlating gingen in op de kwalif1catie van 
die gevoelens als rechtsgrond voor over
heidshandelen. 

Te vrezen valt, dat vragen als deze in de 
poiJtiek slechts gesteld en beantwoord 
worden als het kwesties betrett die onze 
bevolking als geheel diep raken. Daarna 
word! - evenals daarvoor - overgegaan 
tot de orde van de dag: gevoelens en 
wensen van burgers worden met vanzelf
sprekendheid verheven tot een rechts
grond (de privacy van de donor van 
sperma weegt zwaarder dan de belangen 
van het kind; vaak zal 'immers' (sicl) de 
donor niet de 'animus patris' hebben); en 
even plausibel worden rechten van ande
ren (in casu: van de donorkinderen) ver
smald tot wensen. 

Het gaat wezenlijk om behoetten van 
donors en rechten van 'hun' kinderen. Het 
belang van het (donor)kind - het uit
gangspunt van het kabinet - is inzake de 

5 Well1cht ten overvloede het gaat n1et om een JUCidlsch va
derschap van de donor. 
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anonimiteit van de donor niet uitslu1tend te 
duiden als een emotionele behoefte of een 
wens in psycho-soc1ale zin. Het belang 
van het donorkind reikt zowel verder (in de 
lljd) als dieper (in princip1ele z1n): in onze 
en in de toekomstige samenleving is het 
een te beschermen recht van 1edere mens 
om niet bij voorbaat en niet buiten zijn wil 
te worden afgesneden van de wortels van 
z1jn bestaan. 

Het is een recht van ieder 
mens om niet afgesneden 
te zijn van de wortels van 
zijn bestaan. 

In dit verband riJst de vraag waarom in 
de nota een (al dan niet tijdelijke) verklei
ning van het aanbod van donors bij ophef
flng van de anon1m1te1t een overweging IS 

d1e een rol mag spelen. 6 Gelet op de aan
dacht die dit punt in de discuss1es heeft. 
en gelet op het oog dat het kabinet (zoals 
verder zal biiJken) daar weer voor heeft, is 
het wei erg opvallend dat het hierover met 
geen woord rept. In onze visie is du1delijk 
dat het recht van een kind prrorite1t blijft 
hebben boven een 'recht' op een k1nd. 

2 Normering van de voortplantingstech
nologie 
H1erop heeft het tweede uitgangspunt van 
het kabinet betrekking. Het wil de technie
ken beschouwen als een medische be
handeling van onvruchtbaarheid en n1et 
als een alternat1ef van de natuurlijke voort
planting Deze stell1ngname is op zichzelf 
te waarderen. maar krrjgt een u1terst merk
waardige uitwerk1ng biJ de vraag wie voor 
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een behandeling in aanmerking mogen 
komen. 

Duidelijk stelt het kabinet allereerst, dat 
kunstmatige bevruchting slechts in geval 
van onvruchtbaarheid mag plaatsvinden 
Vervolgens gaan de opstellers van de 
nota in op de situatie waarbij sprake IS van 
een vrouw zonder mannelijke partner als 
wensouder (een alleenstaande, dan wei 
iemand van een lesbisch paar). Nemen 
we het medisch-ethische uitgangspunt 
van het kabinet serieus, dan mogen we 
verwachten dat - ten einde het medisch 
karakter van de behandeling te handha
ven - de eis van onvruchtbaarheid ook 
aan de betreffende alleenstaande/les
bienne gesteld zal worden. Vervolgens 
rrjst dan de vraag of in geval van onvrucht
baarheid bij deze vrouwen aan de tweede 
normstelling van het kabinet kan worden 
voldaan, namelijk dat de kunstmatige be
vruchting niet als alternatief mag dienen 
van de normale voortplanting. We nemen 
aan dat dit laatste doelt op geslachtsge
meenschap tussen man en vrouw. In de 
situatie van een alleenstaande vrouw of 
een lesbisch paar is dit samen-klnderen
krijgen echter niet aan de orde, zelfs on
geacht de vraag of men vruchtbaar is of 
niet. Juist omdat biJ andere leefvormen 
dan man/vrouw-paren geen sprake kan 
ZiJn van een medisch gebrek waardoor 
men samen geen kinderen kan krijgen, 
zouden de voortplantingsbehandel1ngen 
voorbehouden moeten ziJn aan man/ 
vrouw-paren 7 

Deze conclus1e, gevolg van het te on
derschrijven uitgangspunt van het kabi
net. wordt feiteliJk wei gedeeld 1n het rege
ringsstandpunt, maar de motivering wekt 

6 De Zweedse wetgever heeft al enrge trJd geledcn de ano
rwnrtert van c:fu donor opgeheven Ten gevolge daarvan 
daalde het aanbod donors drastrsch. De meest recente 
berrchten WIJZen echter urt dat l1et mveau van v66r de 
wetswrJzrgrng weer rs bererkt 

7 Drt stand punt staat urteraard los van de opvoedrngskwalr
terten van wensouders Wat drt laatste betreft vall nret rn te 
zren waarom man/vrouw-paren per def,nrtre betore of 
slcchtere pedagogrsche talenten zouden hebben dan 
anderen 
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verbazing. Bij de behandeling van de 
vraagstelling omtrent de alleenstaande/ 
lesbienne rept het kabinet met geen 
woord over onvruchtbaarheidseisen of 
het vormen van een alternatief voor de 
normale voortplanting. Het heeft de verlei
ding niet kunnen weerstaan om bij de se
lectie van wensouders de normering van 
de technologie - waarschijnlijk omdat 
deze dan te ethisch beladen wordt en 
daarmee te zeer vatbaar voor kritiek van 
andersdenkenden - te Iaten voor wat 
deze is, en ineens de meer veilige weg 
van 'het belang van het kind' te bewande
len. Vanwege onzekerheid en verschil van 
mening over het belang van het kind 
neemt het kabinet voorlopig een terug
houdend standpunt in. Ter wille van de 
waarde van een (seksueel) identiteitsbe
sef acht het het in ieder geval in het belang 
van het kind, om een zo duidelijk mogel1jk 
identificeerbare relatie tot een vader en 
een moeder te hebben. 

Onduidelijkheid en onzekerheid over 
de gevolgen voor het kind dat na kunst
matige bevruchting biJ een alleenstaande/ 
een lesbisch paar wordt geboren recht
vaardigen inderdaad dat het belang van 
het kind prioriteit heeft boven de wensen 
van de alleenstaande en lesbische vrou
wen en dat daarom een beperking tot 
man/vrouw-paren plaatsvindt. Door ech
ter bij de selectle van wensouders n1et de 
invalshoek te nemen van normering van 
medische technologie, staat de staatstaak 
op driJfzand: de stand van de gedragswe
tenschappen - sterker nog: van consen
sus over de interpretatie van onderzoeks
resultaten - is bepalend, terwijl de daar
aan voorafgaande (I) vraag naar het me
disch karakter van de kunstmatige be
vruchting niet wordt gesteld. 

3. Harmonisatie in Europees verband 
Wellicht heeft dit derde uitgangspunt het 
kabinet parten gespeeld. Met het formeel 
toelaten van andere dan man/vrouw-paren 
voor kunstmatige bevruchting zou Neder
land immers aardig uit de toon vallen. Het 
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kabinet werkt het streven naar harmonisa
tie in Europees verband - hoewel uit
gangspunt - echter nergens in de nota uit. 
Wei geeft het aan waar zijn conclusies af
Wijken van de concept-aanbeveling van de 
werkgroep binnen de Raad van Europa 
Het harmonisatiestreven is trouwens een 
uitgangspunt dat een verschraling bete
kent van Europees denken, omdat het ka
binet n1et rept over de richting waann 
Europa zich zou moeten ontwikkelen. 

4. Het strafrecht als ultimum remedium 
Oil uitgangspunt is algemeen aanvaard. 
Het feit dat dit als een van de vier uitgangs
punten wordt genoemd wekt het vermoe
den, dat het kabinet de discussie over de 
ethische dimensie van de staatstaak uit de 
weg gaat. Waar liggen biJ de problematiek 
inzake de kunstmatige bevruchting de ta
ken voor de overheid en waar die voor de 
samenleving? 

De verantwoordelijkheden van over
heid en samenleving 
Wat in dit verband het eerste opvalt, is de 
v1sie op de rol van de overheid zoals d1e uit 
de aanbiedingsbrief van de nota spreekt: 
'Het gegeven dat de meningsvorm1ng op 
dit terrein (kunstmatige bevruchting, YT-8) 
nog volop in ontwikkel~ng is, brengt met 
zich mee dat nog niet ten aanzien van aile 
aspecten van deze materie een stellig 
standpunt wordt ingenomen Oil betreft 
bijvoorbeeld de handhaving van be
paalde naar onze mening in acht te ne
men norm en'. Een van die norm en betreft 
de leefvorm van de wensouder(s). We 
moeten helaas constateren dat het geci
teerde getuigt van politieke armoede. Niet 
zozeer vanwege de twijfel van het kabinet 
een overheid die zichzelf respecteert doet 
er goed aan de handhaving van regels 
aandacht te geven en oog te hebben voor 
hetgeen in de samenleving leeft. Pol1tieke 
armoede wei, omdat het kabinet het biJ die 
twijfel laat. 

Het 1s in de eerste plaats nodig dat er 
eindelijk polit1eke standpuntbepaling 
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plaatsvindt. Ten tweede kunnen we ons 
afvragen wanneer de meningsvorming 
over aile belangrijke punten afgerond 
geacht mag z1jn en wie dat bepaalt. In de 
derde plaats - en dit betreft een princi
pieel punt - is er sprake van politieke ar
moe, omdat het ontbreken van een maat
schappelijke consensus, althans een uit
gekristalliseerd beeld van wat in de sa
menleving leeft, als alibi fungeert voor het 
bepalen van de staatstaak. Fundamentele 
vragen over normen die de overhe1d dlent 
te stellen omdat dat haar verantwoordelljk
held is, vragen over de grenzen d1e daar
biJ aan overheidsbemoeienis worden 
gesteld en vragen over criteria betref
fende die grenzenafbakening worden in 
de kabinetsnota niet gesteld, laat staan 
beantwoord. Her en der worden wei 
standpunten geformuleerd met betrek
king tot concrete problemen. Deze doen 
echter het ergste vermoeden: het kabinet 
laat zich verleiden tot plausibel klinkende 
en enigszins popul1stische redeneringen. 
Zo 1s het belang van het kind natuurlijk een 
mooi handvat om te bepalen dat de over
heid eisen moet stellen met betrekking tot 
de kwal1teit van de relatie tussen de wens
ouders. En uiteraard moet ervoor worden 
gezorgd dat donors niet mogen discrimi
neren. 

De relatie tussen de wensouders 
Deze beide voorbeelden illustreren dat 
het kabinet er moeite mee heeft - wellicht 
zelfs over het hoofd heeft gezien - dater 
een eigen verantwoordelijkheid van wens
ouders, donors, artsen, ziekenhuisbestu
ren en andere betrokkenen is, die de over
held onverlet dlent te Iaten. In het eerste 
voorbeeld gaat het om de verantwoorde
lijkheld van de hulpverlener. ledereen zal 
het erover eens zijn, dat deze in het belang 
van het kind behoort nate gaan of kunst
matige bevruchting met behulp van een 
donor verantwoord 1s. De toekomst1ge op
voedingssituatie van het kind, de houding 
van de wensouders zowel ten aanzien van 
hun onvruchtbaarhe1d als ten aanzien van 
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het gegeven dat een van hen geen biolo
glsche banden met het kind zal hebben: 
factoren als deze kunnen bij de besl1ssing 
om een behandeling te starten van groot 
belang zijn Waarom echter moet het de 
overheid zijn, die dit type zorgvuldigheids
normen formuleert voor de hulpverlener? 
(Afgezien nog van de vraag of de controle 
op naleving van die normen mogelijk is.) 

Het belang van het kind IS - dat be
hoeft geen betoog - een door de over
heid te beschermen belang. Echter, de 
overheid heeft niet het monopolie: ook 1n 
en door de samenleving moeten belan
gen van kinderen worden behartigd. B1j 
de vraag of de verantwoordelijkheid bij de 
overheid dan wei de samenleving ligt, 
b1edt het subsidiariteitsbeginsel uitkomst: 
het zijn de hulpverleners, beter de zieken
huisbesturen, artsen en anderen die deel 
u1tmaken van multi-discipl1na1re teams, 
die zelf in onderling overleg bepalen hoe 
bij de selectie van wensouders het best 
gehandeld kan worden. Oaarbij kunnen 
verschillen bl1jken tussen bijvoorbeeld zie
kenhuizen. Oat is echter inherent aan de 
beleldsvriJheid die zij behoren te hebben. 
Slechts indien zou blijken - hetgeen tot 
nu toe niet is geschied - dat op het be
lang van het k1nd regelmatig ernstig in
breuk wordt gemaakt (bijvoorbeeld door 
verslaafden als wensouders te accepte
ren), dan ligt het op de weg van de over
heid om 1n te griJpen. 

Een discriminatieverbod 
Het tweede voorbeeld betreft het d1scrimi
nat1everbod voor donors: ziJ mogen uiter
aard wei wensen hebben met betrekking 
tot het gebruik van hun sperma, maar het 
kabinet vindt dat 'ieder discriminato1r ka
rakter daaraan d1ent te ontbreken. Dit be
tekent dat bij het ontbreken van goede re
denen om onderscheid te maken, bijvoor
beeld tussen vrouwen ten behoeve van 
wie de gameten ter beschikking worden 
gesteld, dergel1jke voorwaarden onac
ceptabel zij n'. 

Z1en we weer even af van de vraag hoe 
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de overheid zo' n anti-discnm1natieregel 
nader zou moeten uitwerken en handha
ven, dan mag het loch geen vraag meer 
ziJn of de eerste verantwoordelijkheid biJ 
de keuze van wensouders of donors voor 
elkaar bij henzelf als meest betrokken par
liJen ligt. De overheid meet zich biJ keuzen 
d1e mensen voor elkaar en voor kinderen 
maken bij de natuurlijke gang van zaken 
terecht geen enkele bevoegdheid toe. 
Waarom ineens die volstrekt andere hou
ding als het om kunstmatige bevrucht1ng 
gaat? Zouden bijvoorbeeld wensouders 
niet de mogel1jkheid mogen hebben om 
een donor te willen die niet gehuwd is? 
Zouden omgekeerd donors geen onder
scheid mogen maken naar de huwelijkse 
status van wensouders, of naar levensbe
schouwelijke achtergronden? Dat wat dit 
betreft beleidsverschillen kunnen ont
staan tussen spermabanken cq ziekenhui
zen zou slechts duiden op kennelijke be
hoefte aan die pluriformiteit. Het gaat hier 
om in beg1nsellegitieme besl1ssingen van 
mensen betreffende zo dicht bij hen 
staande vragen als die betreffende de 
voortplanting. De rechtsgrond voor de 
overheid om hier met zulk grof geschut 
(het anti-discriminatiebeg1nsel) te gaan 
schieten op de eigen verantwoordeliJk
heid van burgers is nauwelijks te verdedi
gen. 

Autonomie van de technologie 
Nuchter en ontnuchterend geeft ook het 
kabinet enkele gegevens weer die en
thouslasme over kunstma!lge bevruch
tingsmogelijkheden doen temperen. Te
recht vermeldt het bijvoorbeeld dat in ons 
land zestig tot zeventig procent van de 
e1leiderfunct1estoornissen - een belang
rijke oorzaak van onvruchtbaarheid biJ de 
vrouw - het gevolg is van seksueel over
draagbare aandoeningen. Preventie (on
der andere via voorlichting) is dus van 
groot belang. Ook het succespercentage 
van in vitro fertilisa!le is relatief laag, name
lljk lien procent (gemeten naar het aantal 
levend geboren kinderen per behande
ling). 
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Kritische kanttekeningen, onder andere 
ook met betrekk1ng tot hormoongebruik 
hebben - zo stelt men - ertoe geleid dat 
de toepassing van in vitro fertilisatie ge
bonden is aan een vergunningenstelsel 
waarbij kwaliteitseisen worden gesteld. 

Resterende embryo's 
In contrast met de strekking van dit type 
gegevens en de noodzaak van het ver
gunningenstelsel staat het standpunt van 
het kabinet met betrekking tot de em
bryo's in vitro. Als er embryo's overblijven 
die niet blj de wensmoeder worden ge'im
planteerd (bijvoorbeeld vanwege het ri
sico van een meerlingzwangerschap), als 
biJ de wensouders geen overeenstem
ming (meer) bestaat over de terugplaat
sing van de embryo's m het moederli
chaam, of als zij inmiddels hun relatie heb
ben verbroken, dan - zo luidt het uit
gangspunt in de nota - 'worden de niet 
gelmplanteerde embryo's niet Ianger be
waard, tenzij z1j gezamenlijk besluiten de 
embryo's voor donatie of wetenschappe
liJk onderzoek - mils dat is toegestaan 
( ... ) - te bestemmen'. 

Over de beschermwaardigheid van 
menselijk Ieven in zijn prilste stadium is 
veel gedacht, gezegd en geschreven. De 
menselljkheid van het zich ontwikkelende 
Ieven, de totstandgekomen individualiteit 
in dat proces, medische criteria ter bepa
ling van de beschermwaardigheid van het 
embryonale Ieven, ethische normen ter 
nadere invulling van de menswaardigheid 
van de handelende volwassene: een 
scala van overwegingen, motieven en re
deneringen stond en staat het kabinet ter 
beschikking om te bezien welke pollllek
ethlsche normen aan de voortplantings
technologie zouden moeten worden ge
steld. 

Het vergt echter moed, zeker gelet op 
de verdeeldheid 1n de discussies over de 
'resterende' embryo's, om met een funda
mentele redenering de ethische dimensie 
van de overheidstaak in deze te onder
kennen en u1t te werken. De moed heeft 
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ontbroken. De verle1ding was kennelijk te 
groot om aan te sluiten bij gangbare prak
tijken en biJ de juridisch-technische rede
neertrant over de vraag of over eigendom 
van een embryo in jundische zin kan wor
den gesproken, wie de beschlkkingsbe
voegdheid ten aanzien van het embryo in 
vitro heeft, of erfgenamen van overleden 
wensouders ten aanzien van de embryo's 
handel1ngsbevoegd zijn. 

De bestemming van de embryo's en 
daarmee ook hun vernietigmg is in de nota 
een zaak geworden van de wil van de 
wensouders. Wordt in de abortuswetge
ving nog een noodtoestand vereist alvo
rens men Ieven wettelijk mag vernietigen, 
biJ de resterende embryo's wordt over een 
dergeiiJke voorwaarde niet gerept. Terw1jl 
1n het laatste geval nota bene sprake 1s 
van een bewust genom en ris1co. Het con
cept doemt op van een overheidstaak die 
1nzake fundamentele kwesties als deze 

Voorde 
beschermwaardigheid van 
embryo's hanteert het 
kabinet het principe: U 
vraagt, wij draaien. 

het motto 'u vraagt, w1j draaien' huldigt. In 
vergelijking met dit kabinetsstandpunt in
zake de resterende embryo's kan de ver
antwoordelijkheid d1e het kabinet zich, zo
als w1j eerder aangaven, toemeet inzake 
de toetsing van de wensouders op ge
schikt ouderschap en mogelijke discriml
natie door donors dan ook eerder rekenen 
op volstrekt onbegrip van dan op onenig
heid met de lezer. 

De conclus1e om de handelwijze met de 
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embryo's niet aan strikte regels te binden 
- zoals ons vigerende verkiezingspro
gram Uitzicht eist - bevreemdt juist 
daarom des te meer, omdat in de kabi
netsnota gewag wordt gemaakt van de 
pogingen om eicellen te doen mvriezen 
zonder dat hun kwaliteit verloren gaat en 
van de meest recente, in Parijs ontwik
kelde techniek om geprepareerde ei- en 
zaadcellen zodanig in de baarmoeder in 
te brengen dat aldaar de bevruchtmg en 
innestelmg kan plaatsvinden. Ontwikkelin
gen als deze worden slechts gemeld. Zij 
vormen kennelijk geen reden om voorals
nog een pas op de plaats te maken. Het 
kabmet stelt de voortplantingstechnologie 
zo in staat om zich autonoom te ontwikke
len. Die schijnbare autonomie vormt op 
haar beurt weer een moeilijkheid voor de 
politiek om nog verdergaande ontwikke
lingen te sturen. 

Onderzoek blj embryo's 
Oat laatste komt haarscherp naar voren in 
de paragraaf die handelingen en weten
schappelijk onderzoek bij embryo's be
treft. Handelingen waarbij het belang van 
een bepaald embryo zelf oogmerk is of 
!outer observaties die het embryo niet 
schaden acht het kabinet toelaatbaar. Met 
dit stand punt kan in beginsel worden mge
stemd, echter met de kanttekening dat het 
belang van het kind nadere omschrijving 
behoeft met het oog op hetgeen in de toe
komst mogelijk zal kunnen zijn op het ter
rein van de genenmanipulatie. 

Experimenteel wetenschappelijk onder
zoek (onderzoek dat niet of niet uitsluitend 
ten dienste staat van het te onderzoeken 
embryo) mag slechts bij uitzondering 
plaatsvinden, aldus het kabinet. De reden 
voor deze terughoudendheid is volgens 
de nota de beschermwaardigheid van het 
embryo. Men stelt dat een menselijke 
vrucht meer is dan de optelsom van een 
aantal biologische factoren en daarom 
een intrinsieke waarde heeft, die door een 
breed scala van levensbeschouwelijke vi
sies wordt erkend. 
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Deze motivering is geheel anders van 
aard dan de argumentatie bij het stand
punt ten aanzien van de zogenaamde 
resterende embryo's, terwijl het wezenlljk 
toch om dezelfde vraagstelling gaat. Naar 
de reden voor deze andersoortige bena
dering moet de lezer van de nota gissen. 
Het is niet ondenkbaar dat de bescherm
waardigheld van het embryo als Ultgangs
punt wordt gehanteerd omdat het hier een 
handelwijze betreft (experimenteel weten
schappelijk onderzoek) die in ons land 
nog geen praktijk is. Oat zou overigens 
wederom duiden op de beslissende in
vloed die gangbaar denken en handelen 
hebben op de te kiezen principiele ult
gangspunten voor politiek beleid. 

Wetenschappelijk onderzoek op em
bryo's moet aan wettelijke regels worden 
onderworpen. De uitzonderlijke gevallen 
waarin d1t onderzoek mag worden verricht 
doen zich voor 'als voldoende aanneme
lijk is dat het onderzoek van fundamenteel 
belang is voor de volksgezondheid'. Bij de 
afweging tussen het belang van het on
derzoek voor de maatschappij enerz1jds 
en de beschermwaardigheid van het em
bryo anderzijds moeten 'derden' worden 
betrokken; dit ter wille van de objectiviteit 
die vanwege persoonlijke belangen (pu
blikatie, promotie) in het geding kan ko
men als uitsluitend onderzoekers de be
oordelaars zijn. Verder moet, zo stelt het 
kabinet, zo duidelijk mogelijk zijn dat het 
onderzoek leidt tot nieuwe inzichten die 
niet op een andere wijze (b1jvoorbeeld met 
behulp van dierlijke embryo's) kunnen 
worden verkregen. We kunnen niet an
ders constateren dan dat u1tgangspunt en 
conclusie moellijk met elkaarte rijmen ziJn. 
Erkenning van de intrinsieke waarde van 
het embryo 1mpliceert dat dit Ieven doel in 
zichzelf is. Hoe edel de onderzoeksdoel
einden ook mogen zijn, zij behoren ju1st 
vanwege die intrinsieke waarde het begin
nend Ieven niet zomaar te degraderen tot 
een Instrument Het doel heiligt niet aile 
middelen. 
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Pas aan het einde van de nota worden 
twee zaken duidelijk: in de eerste plaats 
dat het kabinet aan maatschappelijke con
sensus een welhaast principiele betekenis 
toekent. En in de tweede plaats dat de be
schermwaardigheid van het embryo voor 
het kabinet pas geldingskracht heeft, als 
sinds de bevruchting veertien dagen z1jn 
verstreken. Consensus, '1n brede kring, 
zowel op nat1onaal alsop internationaal ni
veau' vormt het motief voor de straf
baarstelling van handelingen als het klo
nen (het doen ontstaan van 1dentieke indi
viduen) en het implanteren van embryo's 
nadat ziJ voor wetenschappeliJk onder
zoek z1jn gebruikt. Het kab1net IS ook voor
stander van het verbieden van onderzoek 
waarvoor embryo's speciaal worden ver
wekt, in vivo of in vitro, en onderzoek 
waarvoor embryo's worden gebruikt d1e 
de ontwikkeling van het veertien-dagen
stadium te boven zijn. Het kabinet ver
meldt het standpunt ten aanzien van deze 
twee soorten onderzoek kennelijk met 
moedige vasthoudendheid 'Hoewel hler
over in m1nder brede kring consensus lijkt 
te bestaan, willen wiJ in onze terughou
dendheid volharden en h1erin \evens de 
aanbevelingen van de Raad van Europa 
volgen.' Deze vasthoudendheid heeft 
echter een dub1euze grondslag; zij wordt 
eerder ingegeven door de consensus
idee en het eerder in dit artikel besproken 
harmonisatiestreven in Europees ver
band, dan dat teruggegrepen wordt op 
politiek-ethische normen. 

Het argument voor het toelaten van on
derzoek op embryo's totdat ziJ veertlen 
dagen oud zljn kan n1et door de beugel. 
De achterg rond van de veertlen-dagen
termijn luidt namelijk 'Gedurende de eer
ste veertien dagen van de ontw1kkel1ng 
van het embryo vindt de eerste aanleg van 
de zwangerschapsondersteunende weef
sels, zoals placenta en vliezen, plaats. Pas 
aan het eind van de tweede week worden 
de eerste cellen zichtbaar waaruit zich het 
toekomstige indiv1du ontwikkelt'. Hiermee 
is een biologisch criterium geduid waar-
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mee verschillende stadia vanaf de be
vruchting medisch-techn1sch van elkaar 
kunnen worden ondersche1den. Het kabi
net verheft echter zonder nadere motive
ring dit biologische criterium tot een ethi
sche norm. De beschermwaardigheid van 
het embryo is daarmee afhankelijk van 
biologische definities. Men stelle zich voor 
dat die redenering zou worden gebezigd 
biJ reeds geboren mensen de bescherm
waardigheid van mensen die betreffende 
hun l1chamelijke dan wei geestelijke ont
wikkelmgsstadlum niet voldoen aan wat 
biologisch als 'normaal' wordt gedefi
nieerd zou er niet best voorstaan. De 
menswaardigheid van degenen d1e hen 
navenant zouden bejegenen over1gens 
evenmin. 

Conclusie 
De kabinetsnota mist een visie op de taak 
van de overheid inzake de problemen die 
de nieuwe voortplantingsmethoden met 
zich meebrengen. Wie daarin geinteres
seerd is en benieuwd naar de in dat kader 
ontwikkelde concrete beleidsvoorstellen 
raadplege 'Zinvol Ieven', het rapport van 
het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA (september 1988). 
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De verleidingen zijn - het zij toegegeven 
- groot: 
- het belang van het kind is een alom ge-

waardeerd uitgangspunt en dus is het 
aanlokkelijk om dit te hanteren bij pro
bleemstellingen d1e een andere norm
stelling (waarover minder eensgezind
heid bestaat) vergen; 

- het gegeven van een zekere consen
sus over een zo gevoelige en com
plexe materie als de onderhavige kan 
al te gretig en dankbaar worden aan
gegrepen om fundamentele vragen 
achterwege te Iaten, die aanleiding zijn 
voor een andere benadering en stel
llngname dan die waarover overeen
stemm1ng bestaat; 

- het feit dat de praktijk reeds een be
paalde richting is ingeslagen maakt het 
aantrekkel1jk om een autonomie in die 
ontwikkeling te veronderstellen, welke 
op haar beurt weer een alibifunctie kan 
vervullen. 

D1e verleidingen waren voor het kabinet te 
groot. 
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Commentaar uit het Wetenschappelijk 
I nstituut 

Per~ scoop 

Het gezin en de goede 
bedoelingen van de 
verzorg i ngsstaat 

Christen-democraten voelen zich redelijk 
goed thuis bij de gedachte dat hun part11 
'kindvriendelijkheid' wil uitstralen. Het is 
een goede term in een tijd waarin de uit
drukking 'gezinspartij' zeer oudbakken 
klinkt en bovendien te zeer aileen aan de 
voormalige KVP doet denken. Wie oude 
affiches van de christen-democratische 
partijen bekijkt verbaast zich over de ge
weldige veranderingen die zich kennelijk 
in onze politieke cultuur hebben voorge
daan. In de jaren tachtig ziJn we een water
scheiding overgetrokken naar een stroom
gebied dat er 1n allerlei opzichten anders 
uitziet. lnmiddels zijn we helemaal thuis in 
dat nieuwe land en gewend aan het aldaar 
heersende waardenpatroon. Hoe het alle
maal zo anders geworden is, dat is moei
lijk te achterhalen. En hoe het nog worden 
kan, dat is een kwestie van extrapolatie -
het doortrekken van de grafiekjes, biJ ge
brek aan meer profetische gaven. 

Kindvnendelijkheid is uiteraard een 
mooie eigenschap, maar tach is het raad
zaam om de beoefening daarvan met een 
zekere nuchterheid te bezien. Zoals zo 
vaak in het Ieven pakken goede strevin
gen soms minder goed uit dan bedoeld. 
Het is bekend dat kinderen soms zeer ge
bukt kunnen gaan onder de verplette
rende liefde van hun opvoeders. In an
dere gevallen draagt kindvriendelijkheid 
de sporen van een schuldgevoel over een 
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wezenlijk gebrek aan aandacht van de 
zijde van de ouders. De show moet dan 
een feitelijke verwaarlozing compense
ren. Als deze ontsporingen biJ gewone 
mensen geconstateerd kunnen worden, 
waarom dan niet bij pol1tici en overheids
diensten? 

Red en genoeg om n1et op voorhand on
der de indruk te ziJn van elk voorstel tot fi
nanclele ondersteuning, in welke vorm 
dan ook, van gezinnen met kinderen of 
van opvang voor kinderen die anders wel
llcht tekort zouden komen. Het zou wei 
eens kunnen zijn dat elementen van ge
zinspolitiek, zoals dat soms ongegeneerd 
heel, allerlei nadelen bevatten die e1gen 
zijn aan de 'uit de hand gelopen' verzor
gingsstaat. Het is goed dat in het CDA bij
voorbeeld stevig wordt nagedacht over 
de beste man1er waarop de materiele po
sltie van gezinnen met k1nderen kan wor
den verbeterd. Die discussie is onder an
dere het gevolg van hoogst bedenkelijke 
neigingen om het tweeverd1enerschap 
- dat meestal niet tot financiele nood 
leidt - extra te bevoordelen door een 
flinke subsidie op kinderopvang. Dit zou 
dan gepaard moeten gaan met een zwlj
gen over de vrijwlilige loonderving van op
voeders die, geheel of deellijds, de opvoe
ding van hun kinderen zelf ter hand ne
men. De hemelschreiende onrechtvaar
digheid van dit type voorstellen laat zien 
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Per~scoop 

hoe eenvoudig politieke twistpunten van 
belang opgespoord kunnen worden. 
Sindsdien duwt het CNV ons voort op het 
reeds ingeslagen pad naar de verdubbe
ling van de kinderb1jslag. Of het daartoe 
ooit komt is nog niet duidel1jk. En over wat 
voorrang hoeft, moet in rede worden na
gedacht. 

Eenzelfde diepgaande bezmning past het 
verschijnsel kinderopvang. Daarover is 
een reeks voor de hand liggende posi
tieve opmerkingen te maken. En het is ze
ker goed dat de overheid onderzoek sub
Sidleert om de rol van kinderopvang in 
deze maatschappiJ te kunnen beoorde
len. In een, precies een jaar geleden af
gesloten, Leids onderzoek wordt nog 
eens bekeken hoe het met de behoeften 
staat. 1 In de pers verscheen het resultaat 
onder de kop 'Siechts een op de drie 
moeders wil geen baan'. Het gaat over 
vrouwen met kinderen in de leeftijd van 
vier tot twaalf Jaar. De kinderopvang (bul
tenschoolse opvang oftewel BSO) voor 
deze kinderen is uiteraard eenvoudiger te 
regelen dan voor de niet-schoolgaande 
k1nderen. Bovendien regelen ouders hun 
BSO meestal in de pnve-onbetaalde sfeer. 
Aileen tweeverdieners maken veel ge
bruik van betaalde arrangementen. Merk
waardig is dat de onderzoekers de over
heid aanbevelen om de mogelijkheid van 
betaalde voorz1eningen door subsidie uit 
te breiden. Een argument daarvoor is dat 
de overheid weinig invloed heeft op de on
betaalde opvang. De behoefte aan die 
voorz1en1ngen zal, volgens de onderzoe
kers, dan toenemenl Dit is nog een verzor
gingsstaat-denken van de oude stempel. 
Het zou beter ziJn als de overheid het zelf
regulerende vermogen van de samenle
ving ondersteunde. Trouwens, wie heeft 
het meeste profijt van zo'n overheidsvoor
ziening? 

Het is niet algemeen bekend dat op
vang voor de niet-schoolgaande kinderen 
in officiele kinderdagverblijven zeker 
twaalfduizend gulden per kind per jaar 
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kost. Betaalde opvang door wat de Vla
mingen onthaalmoeders noemen (op
vang bij gastouders thuis) zal niet veel 
minder dan de helft daarvan kosten, het
geen ook niet weinig is. De vraag rijst dan 
wie dat moet betalen. Van een-ouder-ge
zinnen valt dat niet te plukken. Vandaar 
dat het CDA wei bereid is om voor zulke 
sociale indicaties op te komen. Maar wat 
dan met de anderen? Moeten de beter ge
situeerde kinderen dan verwaarloosd wor
den? Op dit vlak zijn tal van retorische vra
gen te formuleren. 

lntussen is het de vraag of een sterk toe
genomen kinderopvang wei een alge
meen belang is. Of, breder gesteld, is een 
intensieve gezinspolitiek altijd toe te jui
chen? 

Nestverstoring 
Onlangs verscheen van de Amerikaanse 
socioloog Popenoe een uiterst boeiende 
en zeer goed gedocumenteerde vergelij
kende studie over gezinsbeleid en de ge
Zinssituatie in hoog ontwikkelde landen.2 
Het werk is gebaseerd op een groot aantal 
empirische onderzoeken en analyses met 
betrekking tot de situatie in Nieuw Zee
land, Zw1tserland, de USA; zijdelings gaat 
het onder andere ook over Nederland, 
maar centraal staat Zweden. Op een zeer 
geloofwaardige wijze worden vooroorde
len van de lezer onderuit gehaald. Ner
gens wordt voorbarig naar conclusies 
gesprongen. De schrijver onthoudt zich 
tot het laatste hoofdstuk van een waarde
oordeel en bouwt intussen voort aan een 
zeer genuanceerd en sympathiek beeld 
van vooral de ontwikkelingen in Zweden. 
Zoals veel 'vooruitstrevende intellectue
len' ziet hij in Zweden het gidsland als het 
de ontwikkeling van de moderne samen
leving betreft. Naar die vorm zouden aile 

1 E van der Hoeven. F L Leeuw. K Mesman Schultz: Bw
tenschoolse opvang van krnderen, maart 1988, RU Ler
den, Lrsbon 

2. Davrd Popenoe· Orsturbrng the Nest Family Change and 
Declrne rn Modern Socretres. Aldrne de Gruyter, New 
York. 1988 
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moderne samenlevingen wei eens kun
nen evolueren. Het is een maatschappij 
van centralisatie, gelijke inkomensverde
ling, ontkerstening, overheersing van de 
cultuur door wetenschap en ratlonaliteit, 
een hoog algemeen welvaartsniveau. Het 
is ook een land met een voorbeeldig stel
sel van sociale voorzieningen. Hoe is zo'n 
stelsel ontstaan? Door een beleid gericht 
op versterking van het gezin en verhoging 
van het geboortecijfer. Die start, vanuit so
ciaal-democratische kring, boezemde be
griJpelijkerwijs ook de conservatieven ver
trouwen in. Een brede alliantie voor maat
schappijverandering was geboren. 

Goed gespreide welvaart en sociale ze
kerheid waren het doel van deze gezins
politiek. De Zweedse overheid consta
teerde een neergang van het gezin In ze
kere zin was dat proces al gaande door 
verlies van de economische produktie
functie en de opleidingsfunctie van het ge
zin. Een 'neergang' d1e op zich goed werd 
opgevangen door bedrijf en school, zodat 
zelfs van een positief saldo gesproken kon 
worden, maar toch . Hoe het ook zij, het 
gezin zou bij de uitvoering van andere ta
ken door de overheid moeten worden ge
holpen. lmmers, de verworteling in buurt 
of in familie werd onvoldoende om daar 
op terug te kunnen vallen. De voor
aanstaande sociaal-democraten Alva en 
Gunnar Myrdal stelden in de jaren dertig 
dat 'de economische last van het groot
brengen van kinderen, van het 1ndividuele 
gezin moet worden overgedragen naar 
de samenleving als geheel'. Dit bete
kende overdracht van inkomen naar kin
derriJke gezinnen. Maar ook in andere op
zichten moest de overheid voorzieningen 
scheppen die de zorg en opvang voor kin
deren konden ondersteunen. Nadruk 
werd gelegd op de positie van het kind en 
van de vrouw - niet zozeer op de beteke
nis van het gezin als zodanig. Langs deze 
weg kon de invloed van de staat op het ge
zinsleven sterk toenemen. En daarmee 
zouden de professionals en de planners 
het heft in handen nemen. 
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Bureaucratisch-economische waarden 
van rationaliteit, efficiency, functionaliteit, 
opleiding en hygiene g1ngen de pedago
gische inzet van de overheid bepalen. Ge
voelsmatige warmte, moraliteit en religie 
kwamen niet meer zo veel ter sprake. Oat 
werden in de beleving van de mensen za
ken van het verleden. De Zweedse over-

Warmte, moraliteit, religie 
komen in de kinderopvang 
in Zweden niet meer ter 
sprake. 

held werd bijzonder klantgericht. Burgers 
konden hun individuele zelfontplooiing 
meer en meer vooropstellen. De overheid 
voorzag in tal van verantwoordelijkheden. 
Ter bevrijding van het 1nd1vidu werd het 
huwelijk gedereguleerd in een mate 
waarin de red en om te trouwen vriJwel ver
dween. In datzelfde kader past het om de 
kinderen zeer jong zelfstandig te leren zijn. 
In 1964 zei Alva Myrdal 'Het lijkt tijd te 
worden dat weals pedagogisch doel aan
vaarden dat onze kinderen bewust erop 
worden voorbereid dat ze er tegen kun
nen om tot op zekere hoogte ''opzij gezet'' 
te worden'. 

Het spreekt vanzelf dat de economi
sche zelfstandigheid van de huwelijkse 
partners ten opzichte van elkaar intussen 
als voorwaarde voor gelijkheid werd ge
zien. De gezinspolit1ek draaide allang niet 
meer om de kracht van het gezin. In deja
ren zestig en zeventig treft men 1n de 
Zweedse literatuur allerlei termen aan die 
in de jaren tachtig in Nederland nagepraat 
worden (weg met de kostwinner, de huis
vrouw als bij de man belastbaar emolu-
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Penscoop 

ment, fiscale achterstelling van de 
alleenverdieners-huishoudens, emanci
patie is arbeidsparticipatie, geen tege
moetkoming aan zelfopvoedende ouders, 
maar wei aan kinderopvang, overschadu
wing van sociaal beleid door het emanci
patiestreven). De gevolgen zijn ten dele 
heel aardig vanuit het oogpunt van de 
consument die het individualistische ont
plooiingsideaal vooropstelt. Tal van zor
gen zijn door de overheid overgenomen. 
Maar de samenhang in het gezinsleven, 
de daaraan bestede aandacht, de band 
tussen ouders en kinderen en de beteke
nis van allerlei structuren van het sociale 
middenveld nemen af. Wat ooit als ge
boortenstimulerend beleid begonnen 
was, resulteerde slechts in afnemende hu
welijksvruchtbaarheid. lmmers, hoe ho
ger het inkomen en hoe meer mogelijkhe
den voor beide partners op de arbeids
markt, hoe minder neiging om (de zelfont
plooiing hinderende) kinderen 'te nemen'. 

De kinderen zelf komen op wezenlijke 
punten tekort. Popenoe gaat hier met 
name in op de gevolgen van huwelijks
instabiliteit. Als de kinderen recht van 
spreken had den dan zou de wetgeving op 
dit vlak verscherpt worden. Oat is een uit
spraak die met vee I gegevens kan worden 
gestaafd. 

lnteressant is dat de Zweedse sociaal
democraten in de jaren tachtig een wen
ding schijnen te nemen die gelijkenis ver
toont met ons 'verantwoordelijke 
samenlevings-concept'. Er ontstaat dan 
meer aandacht voor de menselijke schaal, 
het persoonlijke, de vrijwillige inzet, min
der professionalisme, decentralisatie, 
meer macht aan de mensen zelf. Maar of 
die wending nu al lukt is moeilijk te voor
spellen. 

Na Zweden 
De schriJver van de vergelijkende stu die is 
zeker niet zuinig in het uiten van waarde
ring voor de vele positieve kanten van de 
Zweedse verzorgingsstaat. H1j vraagt zich 
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echter wei af hoe het nu verder moet 
gaan. Als overheidszorg niet tot stijging 
maar juist tot de onbedoelde daling van 
de geboorte-index leidt dan zal zo' n ver
zorglngsstaat steeds meer aangewezen 
zijn op een stroom van immigranten om 
zodoende qua bevolking op een gewenst 
peil te blijven. Zullen die 1mmigranten de 
Zweedse levensstijl overnemen? Blijven 
er nog Zweden over? Hoe zullen de kinde
ren, die nu 'opzij gezet' kunnen worden, 
zich als volwassenen ontwikkelen? Heeft 
de gezinsinstabiliteit en het vergaande 
functieverlies van het gezin geen blij
vende psychische schade tot gevolg? Wat 
doen die volwassenen met hun jeugdher
inneringen? Zullen ze niet drastisch het 
roer om willen gooien en opnieuw gaan 
streven naar een 'sterk gezin' waarin 
ouders de tijd nemen voor hun kinderen 
en niet zozeer in individuele zelfontplooi
ing maar in toewijding aan betekenisvolle 
idealen (bijvoorbeeld de opvoeding), de 
zin van hun Ieven zoeken? Wat, aldus de 
schrijver, is het gevolg van de Aids
epidemie? Zal niet opnieuw een ingetoge
ner seksuele praktijk de overhand krijgen? 
Zulke concrete verschijnselen hebben im
mers invloed op de koers van de cultuur, 
aldus Popenoe. Wei Iicht dat juist vanwege 
die verwachte invloed naast zorg en ver
driet een welhaast politiek gekleurde 
woede is te constateren over het uitbreken 
van deze ziekte. Verandering van le
vensstijl is zo vreemd niet. Gingen wij in de 
jaren zestig zelf niet een waterscheiding 
over naar de streken waarin we ons nu cul
tureel en moreel bevinden? Een institutie 
als het gezin kan best weer eens sterker 
worden onder de druk van de idealen en 
waarden van mensen. 

In even welvarende staten als Zwitser
land en Nieuw Zeeland is de positie van 
het gezin trouwens een andere dan in 
Zweden. Mogelijk ligt dat aan de sterke 
decentralisatie van het bestuur, het bewo
nen van een eigen huis, de grotere rol van 
samenlevingsverbanden buiten de over
heidssfeer waaronder met name de plaat-
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selijke kerkelijke gemeente, de veelzijdig
heid van gezamenlijke activiteiten in het 
gezin, het ontbreken van een negatief 
stigma op de huisvrouw, het meer op el
kaar aangewezen zijn, een geringere seg-

In Zweden pleit maar een 
partij voor versterking van 
het gezin: de christen
democraten. 

mentatie van de zorg voor elkaar. Het kan 
dus anders. Maar intussen is het thema 
'versterking van het gezin' in Zweden nog 
taboe. De auteur heeft slechts een partij 
ontdekt die voor dat ideaal uitkomt. Die 
heeft echter slechts een zetel in het parle
ment; het is de Christen Oemocratische 
Partij! Oat past bij zijn constatering dat bij 
diverse onderzoeken is gebleken dat 
godsdienstig meeleven een belangrijke 
factor is in het heel blijven van gezin en hu
welijk en in het vermijden van ik-gericht
heid. 

Een ander scenario 
Hoewel Zweden gezien wordt als de lei
dende natie wat betreft verschuivingen in 
het culturele patroon en in de ontwikkeling 
van het gezin, is het volgens Popenoe 
goed denkbaar dater een omkerings-sce
nario gevolgd wordt. Toenemende gods
dienstigheid kan meer sociaal verant
woordelijkheidsbesef en zorg voor de 
continu"lteit van samenlevingsverbanden 
opwekken. Het besef dat individualisering 
tot sociale uitholling van de maatschappij 
leidt kan de nadruk op zelfontplooiing ma
tigen. De generatie die het houvast van 
een veelzijdig, actief en met normen en 
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idealen geengageerd gezinsleven heeft 
gemist, zou in dat scenario het voortouw 
kunnen nemen. Het 'familisme' zou als 
waarde heel goed kunnen herriJzen. Oat 
wil niet zeggen dat allerlei voorzieningen 
van de verzorgingsstaat moeten worden 
teruggedraaid. Arbeidsparticipatie van 
beide ouders is best mogelijk, al zullen 
man en vrouw minder gefixeerd moeten 
zijn op voltijdsarbeid, minder eenzijdig op 
de carriere buitenshuis. Taakverdeling 
tussen mannen en vrouwen is een positief 
proces als het uitdrukking is van de wens 
om samen dingen te doen en verantwoor
delijkheid te dragen. Kinderen, althans 
boven de twee jaar (zie Popenoe), worden 
doorgaans niet geschaad door deeltijdse 
opvang in een ander milieu. Als het er 
maar niet steeds om gaat dat de volwas
sene aile recht op zelfontplooiing wordt 
gegund en het kind 'opzij gezet' moet kun
nen worden. Men kan ook den ken aan het 
CDA-programvoorstel om gezamenlijke 
beschikkingsmacht een rol te Iaten spelen 
naast persoonlijke. Het gaat erom dat wet
geving de samenhang in gezin en huwe
lijk versterkt en niet afbreekt. 

De ontwikkeling van het gezin moet wat 
meer beoordeeld worden vanuit de posi
tie van het kind. Wei Iicht is het hoog tijd dat 
de rechten van jongeren op (de tijd en 
aandacht van) hun ouders en op andere 
volwassenen centraal komen te staan. 
Kinderen hebben recht op vastigheid. Zit 
hier niet een zwakke plek van de verzor
gingsstaat? Is dat niet te zeer de staat van 
de stemgerechtigden, de staat die op de 
volwassen klanten gericht is? Als de over
heid primair het schild voor de zwaksten 
is, dan is het duidelijk welk scenario het 
COA-beleid te volgen heeft. 

AMO 
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GELIJKHEID EN RECHT 

CW Maris (red.) 

Deze bundel gaat over gelijkheid, 
macht en recht. Het gelijkheidsideaal, in 
de Jaren zeventig een expliciete 
regeringsdoelstelling, is in de jaren 
tachtig uit de mode geraakt, onder meer 
door de economise he terugval en door 
de kritiek op de verzorgingsstaat. Toch 
blijft de gelijkheidskwestie van het 
grootste maatschappelijke belang- wie 
bijvoorbeeld tot de armsten hoort, gaat 
gemiddeld eerder dood. 

In het Nederlandse recht is het 

gelijkheidsbeginsel in 1983 ingevoerd 
als artikel1 van de nieuwe Grondwet. 
Deze bundel behandelt de vraag welke 
betekenis dit beginsel he eft voor de 
Nederlandse rechtsorde. Het gaat om 
problemen als: 
In hoeverre wordt de rechtsorde beheerst 
door ongelijke machtsverhoudingen, dan 
wei door gelijkheid? Houdt artikel1 een 
radicaal programma in voor een gelijkere 
samenleving? Hoe moet het gelijkheids· 
beginsel worden afgewogen tegen het 
vrijheidsbeginsel? Hebben religieuze 
scholen bijvoorbeeld de vrijheid om 
homoseksuele leraren te weren? 

Deze vragen worden besproken in 
drie onderdelen van samen tien hoofd· 
stukken. Het eerste deel is van algemene 
aard, en bestaat uit rechtsfilosofische, 
rechtshistorische en rechtssociologische 
beschouwingen over het gelijkheids· 
ideaal. Dee I twee behandelt de rol van 
gelijkheid in de drie belangrijkste rechts· 
gebieden: het staatsrecht, strafrecht en 
privaatrecht. Het derde dee I betreft de 
juridische rol van het gelijkheidsbeginsel 
voor drie emancipatiegroeperingen: de 
arbeiders, de vruCJwen, en de etnische 
minderheden. 

In g., 221 pag.,f 35,
ISBN 9036800498 

Belt u voor uw rechtstreekse bestelling 
bij de uitgever Libresso: 05700-33155. 

Oak verkrijgbaar via de boekhandel. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 

VAN LOG HUM SLATERUS 
Wetenschappelijke Postbus 23 

uitgeveriJ 7400 GA Deventer 
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ORGANISATIETHEORIE 
VOOR NON-PROFIT 

Bert Kapteyn 

Doel van dit boek is om een 
coherente basis te bieden voor een 
praktisch hanteerbare analyse van 
problemen in non-profit organisaties 
en voor de ontwikkeling van optimale 
management- en beleidsstrategieen, 
toegespitst op actuele vraagstellin
gen. Daarbij besteedt de auteur 
uitvoerig aandacht aan de positie van 
professionals in organisaties, het 
type van de professionele organisa-

tie, de verschijnselen van bureau
cratisering en flexibilisering, en aan 
het begrip 'rationaliteit' in relatie tot 
organiseren en organisatie. 
Ter illustratie geeft dit boek veel 
voorbeelden uit diverse soorten van 
non-profit instellingen (gezondheids
zorg, welzijnszorg, onderwijs en 
overheid). Voor studenten (en 
docenten) hoger onderwijs zijn van 
bijzonder belang de inleidende 
hoofdstukken over fundamentele 
organisatie-processen, met het 
accent op verschillende vormen van 
professionele arbeid. 
Managers, staffunctionarissen en 
hoger opgeleide medewerkers in 
non-profit organisaties vinden in het 
boek verhelderende theorie over 
machtsverhoudingen in organisaties 
en over verschillen tussen diverse 
typen organisaties. 

lng., 300 pag.,f 53,-/Bfr. 1060 
ISBN 9036800021 

Belt u voor uw rechtstreekse 
bestelling bij de uitgever Libresso: 
05700-33155; in Belgie Distybo: 
03-3600220. 

Ook verkrijgbaar via de boekhandel. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 

VAN LOG HUM SLATERUS 
Wetenschappelijke Postbus 23 

uitgeverij 7400 GA Deventer 
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Oog voor het geld 
Voor non-profit-instellingen die meer financiers zoeken 

I 

drs. P. van der Velpen 

Een praktisch toepasbare sys· 
tematiek voor het voeren van een 
financieel beleid dat erop gericht is 
de afhankelijkheid van een financier 
te verkleinen. 
Voor een gesubsidieerde organisatie 
kan het een groot probleem zijn om 

van een financier afhankelijk te zijn. 
Ten eerste verlangt de geldschieter 
dikwijls invloed op het beleid- wat 
de kwaliteit van de dienstverlening 
niet altijd ten goede komt. Ten 
tweede bestaat het risico dat de 
financier de geldstroom vermindert 
of zelfs stopt. Daarom is het voor een 
gesubsidieerde instelling van levens
belang eigen inkomsten te zoe ken, 
zonder de huidige subsidie te ver
spelen en zonder de verantwoor
delijkheid teniet te doen die de over
heid heeft ten aanzien van de huidige 
dienstverlening. Mede aan de hand 
van een groot aantal praktijkvoor
beelden biedt dit boek daarbij een 
uniek stuk houvast. 

lng., 229 pag.J 40,-/Bfr. 800 
ISBN 9036800676 

Belt u voor uw rechtstreekse bestel
ling bij de uitgever Libresso: 
05700-33155; in Belgie Distybo: 
03-3600220. 

Ook verkrijgbaar via de boekhandel. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 
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Column: Nederlandse Antillen en Verenigde Naties 
Dr. H. van Ruller 
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Organisatie en kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking 84 
Prof. dr. J.G.M. Hilhorst 
Handhaving van de kwaliteit in de samenwerking tussen Nederland en ontwikke
lingslanden is een relevant onderdeel van het beleid. Daarom moet het ministerie van 
Ontwikkelingssamenwerking professionaliteit en continurteit waarborgen in het perso
neelsbeleid. Dit kan door oprichting van een Rijksdienst Uitvoering Ontwikkelingssa
menwerking. 

Taak van de kerken inzake mensenrechten 91 
Prof. dr. D.F. Scheltens 
Het huldigen van de seculariteit van de idee der mensenrechten betekent niet dat de 
standpunten van de gelovige wereld moeten worden prijsgegeven. Het betekent wei 
dat mensenrechten moeten worden bepleit met argumenten waarvoor elk redelijk den
kend mens in principe ontvankelijk is. 

Kroniek: Tobben met de erfenis 98 
Prof. mr. P.H. Koo1jmans 
Liberalisme en sociaal-democratie kunnen tot vergelijkbare conclusies komen voor 
praktisch beleid. Binnen een betrekkelijk kort tijdsbestek zijn twee studies verschenen 
over mensenrechten en buitenlands beleid. Een van sociaal-democratische garnituur. 
Van Marnix Krop, voormalig medewerker van de Wiardi Beckman Stichting, is het boek: 
'Aan vrijheid gebonden. Sociaal-democratie, mensenrechten en buitenlands beleid ', in 
1987 uitgegeven door Van Loghum Slaterus (151 pagina's). De andere draagt de titel 
'Mensenrechten en buitenlands beleid. Een liberale visie' en is geschreven door drs. 
G.A. van der List, wetenschappelijk medewerker van de Prof. mr. B.M. Teldersstichting 
(143 pagina's) . 

De verleiding te groot 108 
Mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck 
Het kabinet laat zich verleiden to! populistische redeneringen . Het hecht meer waarde 
aan consensus dan aan politiek ethische norm en betreffende de beschermwaardigheid 
van het embryo en het belang van het kind . Mevrouw Timmerman-Buck bespreekt de 
kabinetsnota inzake kunstmatige bevruchting en draagmoederschap. Haar conclusie: 
het stuk getuigt van politieke armoede. 

Periscoop: 118 
Drs. A.M. Oostlander 
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Column 

Prof. dr. C .. J. Rijnvos 

Oostenrijk en de 
Europese 
Gemeenschap 

De recente geschiedenis van de Euro
pese Gemeenschappen is gekenmerkt 
door omvangrijke uitbreidingen. Per 1 ja
nuari 1973 werd de oorspronkelijke Ge
meenschap van de Zes (Frankrijk, West 
Duitsland, ltalie, Nederland, Belg ie en 
Luxemburg) vergroot door de toetreding 
van Engeland, lerland en Denemarken. 
Op 1 januari 1981 verwierf Griekenland 
het EG-Iidmaatschap en per 1 januari 
1986 was dat het geval met Spanje en Por
tugal. Terwijl deze uitbreiding nog niet was 
voltooid, besloot de EG tot intensivering 
van de integratie, met het besluit een in
terne markt te creeren. Met de vorming 
van deze markt heeft de Gemeenschap 
de komende tijd de hand en vol. De uitbrei
ding heeft plaats gemaakt voor verdieping 
van de eenwording. Hiermee komt de EG 
tegenover potentiele lidstaten in een eigen
aardige positie. Enerzijds is het begrijpe
lijk dat binnen de Gemeenschap overwe
gend de gedachte leeft dat zij voorlopig 
groot genoeg is. Anderzijds echter is het 
niet zo verwonderlijk dat bij diverse Ianden 
een opmerkelijke belangstelling bestaat 
voor een EG-Iidmaatschap. Om lid van de 
Europese Gemeenschap te kunnen wor
den moet aan twee basisvoorwaarden 
worden voldaan. Het desbetreffende land 
moet Europees en democratisch zijn. 
Uiteraard voldoet OostenriJk aan dezt;; ver-
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eisten. Er is echter een belangrijke histori
sche handicap voor dit land om EG-Iid te 
worden. Weliswaar werd op 14 mei 1945 
de Republiek Oostenrijk hersteld; de geal
lieerden bleven hetland, dat was verdeeld 
in vier zones, echter bezetten, hetgeen 
duurde tot juli 1955. Oostenrijk verwierf 
onafhankelijkheid, waarvoor het echter als 
prijs betaalde af te moeten zien van iedere 
betrekking met de Westeuropese staten 
en van ieder bondgenootschap met de 
Verenigde Staten van Amerika. In de ver
houding tussen Oost en West moest 
Oostenrijk conform deze eis van Sowjet
Rusland neutraal blijven. Deze situatie 
maakte het onmogelijk om aan te sluiten 
bij de EG, die met het Verdrag van Rome 
op 25 maart 1957 tot stand kwam. 

Herbezinning 
Uiteraard heeft Oostenrijk in de afgelopen 
jaren economische ervaringen, die voor 
een goed deel vergelijkbaar zijn met die 
van andere Westeuropese Ianden. In 
nauwe samenhang hiermee orienteert 
Oostenrijk zich in zijn beleid met enige na
druk op de Gemeenschap. In 1987 werd 
de bodem rijp voor een herbezinning wat 
betreft de verhoudingen tot de Gemeen
schap. Op 21 januari 1987 trad een 
nieuwe regering aan onder Ieiding van 
Franz Vranitzky en met Alois Mock als mi-
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nister van Buitenlandse Zaken; deze had 
de lastige opdracht Oostenrijks reputatie 
in het buitenland te herstellen. Met vrij 
grate duidelijkheid verklaarde de regering
Vranitzky: Een van de grootste belemme
ringen voor de economische ontwikkeling 
van Oostenrijk vormt de EG-binnenmarkt. 
De Oostenrijkse bondsregering zal zich 
door consequente inspanningen in de zin 
van integratie en internationalisering er
van verzekeren dat Oostenrijkse onderne
mingen aan de dynamiek van de grote 
Europese markt en de technologiepro
gramma's van de EG kunnen deelnemen. 

Oostenrijk toonde zijn belangstelling 
voor de EG heel duidelijk. Begin 1988 ver
klaarde Vranitzky dat Oostenrijk zijn ver
houding tot de EG op offensieve wijze 
nieuw wil regelen. Deze beleidsintentie 
ontmoet intussen veel bijval in het be
drijfsleven, dat vreest in een ongunstige 
positie te komen als de interne markt bin
nen de EG gestalte krijgt en Oostenrijk 
geen lid is. In Oostenrijk wordt in toene
mende mate naar voren gebracht dat neu
traliteit verenigbaar is met een EG-Iidmaat
schap. 

Neutraliteit, zo betoogde Mock tijdens 
een conferentie in het Tiroolse Alpbach, is 
geen star begrip. Neutraliteit kan voor af
zonderlijke staten niet betekenen dat deze 
zich in wederzijds isolement van elkaar 
verwijderen. IJs en weder dienende ziet 
het er naar uit dat - voorzichtig politiek 
manoeuvrerende - in het begin van de 
jaren negentig, als glasnost en perestrojka 
voortgaan, Oostenrijk de aanvraag voor 
een EG-Iidmaatschap officieel zal indie
nen. 
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In zekere zin komt een Oostenrijkse lid
maatschapsaanvraag de EG niet erg ge
legen, want de Gemeenschap heeft in de 
naaste toekomst de handen vol om de in
terne markt te verwerkelijken. Uiteraard 
brengt een nieuw lid additionele proble
men met zich mee. Terwijl de Oostenrijkse 
industrie zich waarschijnlijk vrij gemakke
lijk bij EG-verhoudingen kan aanpassen 
- deze werkt nu reeds overwegend con
form Brusselse normen en voorschriften -
zal de agrarische sector problemen met 
zich mee brengen. Achter beschermde 
grenzen zijn tot dusver de Oostenrijkse 
landbouwprodukten relatief goedkoop. 
Voorts zal een EG-Iidmaatschap voor 
dienstverlenende sectoren - zoals ban
ken en verzekeringsbedrijven - zeker lei
den tot een gevoelige verscherping van 
de concurrentie. Niettemin lijkt een even
tuele aansluiting van Oostenrijk bij de Ge
meenschap relatief gemakkelijk realiseer
baar. De economische en monetaire 
structuur van hetland is goeddeels verge
lijkbaar met die van de Bondsrepubliek en 
Nederland. Voorts is er geen taalpro
bleem. Tevens lijkt het moeilijk in te zien 
dat de Gemeenschap geheel ongevoelig 
zal zijn als het tot onderhandelen komt 
voor de strategische positie van Oosten
rijk; niet aileen tussen Oost en West, maar 
ook tussen Noord en Zuid. 
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Mlnderheden 

Dr. R.G.H. Boiten 

Pluriformiteit en deC 
van het CDA 

Marokkaanse kinderen moeten niet zo
maar in de Nederlandse schoolsituatie 
worden neergezet. Oaardoor zou hun 
eigen identiteit ernstig in gevaar komen. 
Zij verdienen een eigen plaats op grand 
van een eigen godsdienstige, culturele en 
etnische identiteit. De staat moet oppas
sen voor gelijkschakeling en stroomlij
ning. De C van het GOA roept op tot inzet 
voor de identiteit van de ander. 

De personeelschef van een van onze 
grote Nederlandse kippenslachterijen 
had me gebeld: 'lk wilde het met u hebben 
over Ben Faddoul, een van onze Marok
kaanse werknemers Het gaat slecht met 
deze man. Je ziet hem als het ware weg
kwijnen. Volgens mij mankeert hem niets 
anders dan dat hij kapot gaat van heim
wee. Onlangs vertelde hij mij, dat hij regel
matig de societeitsavonden van uw ge
meenschap bezoekt en toen dacht ik: mis
schien zou u eens met hem kunnen pra
ten.' En zo gebeurde het. Op een zater
dagavond op de wekelijkse societeitsbij
eenkomst raakte ik met Ben Faddoul in 
gesprek. Hij vertelde wat hem het meest 
bedrukte: de scheiding van zijn gezin. En 
met name de scheiding van zijn vrouw. 
'Hebt u geen huis voor ons? lk wil mijn 
vrouw zo graag Iaten overkomen. Want 
weet u, die vrouw van mij is niet zomaar 
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een vrouw. lk heb haar nog van mijn vader 
gekregen. . ' Woorden waarachter een 
hele wereld schuilgaat. Woorden, die ge
tuigen van een geheel andere, niet
Westerse, huwelijksopvatting. De vrouw 
van wie ik zo houd dat haar afwezigheid 
mij ziek maakt, ontleent haar betekenis 
voor mij niet in de eerste plaats aan mijn 
gevoelens voor haar, maar aan het feit, 
dat ik haar nog van mijn vader heb gekre
gen. Hoe ze verder ook mag zijn, voor mij 
is zij de vrouw, die ik van Hogerhand ont
ving, en die daarom so wie so de vrouw is, 
die onafscheidelijk bij mij hoort. 

De redactie van dit blad vroeg mij reeds 
geruime tijd geleden een artikel te schrij
ven over de pluriforme samenleving, 
waarin wij - aanvankelijk nog haast onge
merkt - geleidelijk aan zijn binner,gegle
den. lk heb deze uitnodiging daarom 
graag aangenomen, omdat ik reeds meer 
dan dertig jaar dusdanig met de proble
matiek van de pluriforme samenleving 
ben geconfronteerd, dat ik aldie jaren tel
kens weer heb moeten zoeken naar prak
tijkoplossingen, waarin wij onze hoogge
roemde theoretische overwegingen vorm 
kunnen geven. Niets is namelijk gevaarlij-

Dr. R.G.H. Barten (1928) rs godsdrenstpsycholoog, Waals 
Hervormd predikant en pastor Oecumenrsche Gemeen
schap OudezrJdS 100 te Amsterdam. 
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ker dan hoogdravende theoretische over
wegingen, waaraan wij in geen enkel op
zicht oak maar enige praktische vorm of 
consequentie plegen te geven. lk stel mij 
daarom voor in dit artikel uit te gaan van 
de praktijk, om aan de hand daarvan de 
theorie te bevragen. Oeze methode roept 
echter meteen de principiele vraag op, 
waarop wij onze theorie zullen funderen. 
Een vraag overigens, die in het kader van 
het COA nauwelijks een vraag zou beho
ren te zijn. Wie de C in de partijnaam niet 
wil degraderen tot een zuiver stemmen
wervend propagandamiddel, zal moeten 
toegeven, dat degene van wie het appel 
van het COA uitgaat, op enigerlei wijze 
aan Christus moet worden gerelateerd. 
Oat is niet aileen principieel noodzakelijk; 
het is oak in een tijd, waarin onze demo
cratie hoe Ianger hoe meer opnieuw door 
het opkomende fascisme wordt bedreigt, 
ronduit van levensbelang. Wat dit betreft 
kunnen wij ongetwijfeld ons voordeel 
doen met de ontdekking, die eens een 
man als Bunhoeffer deed in de jaren der
tig. 

In een brief aan zijn zwager, prof. dr. Ru
diger Schleicher, schrijft Bonhoeffer: 'Je 
hebt me de vraag gesteld: "Hoe moet ik 
tach in de dagelijkse situatie van deze we
reid als christen Ieven? En waar vind ik 
een gezaghebbende instantie die mij zegt 
hoe te Ieven, wil het Ieven de moeite 
waard zijn?" Op die vraag moet ik aller
eerst heel eenvoudig bekennen: ik geloof 
dat aileen de Bijbel het antwoord is op al 
onze vragen. lk geloof oak, dat wiJ aileen 
maar zonder ophouden en in aile nederig
heid behoeven te vragen, om dat ant
woord van Hem te ontvangen. Aileen als 
we nu eindelijk eens een keer de moed 
hebben ons zo op de Bijbel te verlaten als 
de plaats, waar God zeit tot ons spreekt 
God die ons liefheeft en die ons niet aileen 
wil Iaten met onze vragen, aileen dC:m krij
gen we plezier in de Bijbel. Op die manier 
lees ik de Bijbel nu. lk vraag bij elke pas
sage: wat zegt God hier tegen ons? En te
gelijkertijd bid ik Hem, dat Hij ons willaten 
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zien wat Hij zeggen wil. Oak wil ik je nu 
nag eens heel persoonlijk zeggen: sedert 
ik geleerd heb de Bijbel zo te lezen - en 
dat is heus nag niet lang - ga ik dagelijks 
meer van de Bijbel houden. lk lees er 
's morgens en 's avonds in, dikwijls oak 
nag in de loop van de dag. Het kan natuur
lijk zijn, dat dit een heel primitieve opvat
ting is. Maar je kunt je niet voorstellen, hoe 
blij je je voelt als je na aile doodlopende 
wegen van zo veel verschillende theologi
sche richtingen weer de weg terugvindt 
naar een dergelijke primitiviteit. 

Persoonlijk ben ik er van overtuigd, dat 
wij - als het om het geloof gaat - tach al
tijd maar primitieve mensen blijven. Met 
andere woorden: er rest ons niets anders 
dan de keuze, het woord van de Bijbel te 
vertrouwen in Ieven en sterven, meer dan 
enig ander woord. En ik ben er zeker van 
dat we pas dan blij en rustig kunnen wor
den, als we eenmaal deze keuze hebben 
gedaan'. Tot zover Bonhoeffer. 

Voor zover wij onze politiek met een C 
menen te mogen tooien zou het ons sieren 
als wij met Bonhoeffer zouden trachten dit 
bijbelse kompas te lezen, dat immers - dit 
zij daaraan onmiddellijk toegevoegd -, 
geijkt door de traditie van de Kerk, door de 
eeuwen heen telkens weer een betrouw
bare orientatie bood. 

Oeze principiele orientatie betekent 
niet, dat wij ergens de pasklare antwoor
den kunnen aflezen, maar wei dat de 
naald van ons kompas altijd weer zal wor
den getrokken naar dat ene centrum van 
de geschiedenis, van waaru1t wij onze ja
ren plegen te tellen 'opdat wij een wijs hart 
bekomen.' Zoals gezegd, wij willen echter 
naar dat centrum vragen vanuit de praktijk 
van alledag. 

Met een variatie op Kant kunnen we 
zeggen 'theorie zonder praktijk is leeg, 
praktijk zonder theorie is blind'. Oat wil 
zeggen: wij kunnen en mogen niet hande
len in de praktijk zonder ons van dit han
delen theoretisch rekenschap te geven, 
en omgekeerd: wij mogen niet theoret1sch 
filosoferen zonder voortdurend onze thea-
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rie te toetsen aan de praktijk. En waar het 
christelijk geloof de totaliteit van het men
selijk bestaan aangaat, zullen wij over de 
praktijk waarin wij als christenen hande
len, niet kunnen spreken zonder ons aller
eerst verdiept te hebben in de visie, die 
het bijbels geloof ons ten aanzien van het 
desbetreffende terrein aanbtedt Wij kun
nen dus niet spreken over etnische min
derheden of vreemdelingen in ons mid
den, wij kunnen nog veel minder in de ont
moeting met hen handel en, als wij ons niet 
eerst hebben afgevraagd, wat de Bijbel 
ons over de vreemdeling te zeggen heeft 
WiJ staan daarom nu allereerst stil bij de 
vraag wat wij op grond van de bijbelse 
boodschap kunnen zeggen over begrip
penparen als 'vreemdeling zijn' en 'wo
nen in eigen land' enerzijds en 'thuis
raken' en 'ver-vreemden' anderzijds. Ver
volgens willen wij dan onze theoretische 
conclusies toepassen op de ervaringen 
die wij in de Amsterdamse binnenstad in 
het kader van de oecumenische gemeen
schap Oudezijds 100 gedurende meer 
dan twintig jaar mochten hebben in de 
ontmoeting met de bewoners van de 
Maghreb-landen. 

Vreemdeling zijn 
Laten wlj ons allereerst afvragen wat een 
vreemdeling eigenlijk is. De vreemdeling 
is degene, die van ver (het Scandinavi
sche tram en het Engelse from) komt De 
boerenzoon uit het dorp waar ik elk jaar te
rugkeer, zocht zijn vrouw niet bij de meis
jes van de eerste boerderij aan de weg die 
van ziJn dorp de wijde wereld in voerde, 
maar hij vond ziJn bruid nog dr1e kilometer 
verder biJ de brug. De familie reageerde 
dan ook: 'M oet je dan je bruid van zo ver 
halen? Zijn de meisjes van de buren niet 
goed genoeg voor Je?' Het verre, het 
vreemde, heeft iets beangstigends. Maar 
het beg rip 'ver', 'vreemd' is wezenlijk am
bivalent Het stoot n1et aileen maar af, het 
trekt ook aan. DeJOnge boer wist het wei: 
·wat van ver komt, is lekker.' 

Deze ambivalentie behoort tot het we-
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zen van de menselijke beleving van de 
vreemdeling, onverschillig uit welk cul
tuurpatroon, uit welke geschiedperiode hij 
afkomstig is. Vandaar dat in een grijs ver
leden een rabbi eens zei ten aanzien van 
een vreemdeling die in het joodse volk 
wilde worden opgenomen: 'Je moet hem 
met de linkerhand wegduwen, maar met 
de rechter naar je toe halen'. Die ambiva
lentie is in elk cultuurpatroon aanwezig. 
De Latijnse hostis is de vreemdeling, die 
zo ver van mij verwijderd is dat hij mij angst 
aanjaagt, zodat ik hem als mijn vijand moet 
beschouwen. Maar op de keper be
schouwd blijkt hij 66k de fascinerende 
gast te zijn, waarvan het spreekwoord 
zegt: 'als iemand verre reizen doet dan 
kan hij veel verhalen' (etymologische ver
wantschap tussen hostis en gast). Het
zelfde geldt voor de griekse xenos. Hij 
heeft iets z6 geheimzinnigs, zo un-heim
isch dat ik hem er zelfs van verdenk over 
geheime toverkrachten te beschikken die 
hiJ wellicht tegen mij zal gebruiken. Hij is 
dus mijn vijand en in de psychologie spre
ken wij voortaan van xenofobie. Maar 
straks weet de man van eruditie, de dra
ger van de opbloeiende cultuur, dat juist 
deze vreemdeling aan het bestaan een 
nieuwe fascinerende impuls kan geven en 
schrijft Plutarchus 'Aileen een stomme
ling veracht de vreemde gast'. In het libe
rale Rome is de vreemdeling zelfs zozeer 
geaccepteerd dat er een aparte praetor 
voor vreemdelingenzaken (praetor pere
grinus) wordt benoemd. De gastvrijheid 
wordt langzamerhand zo hoog geno
teerd, dat de agrarische volkeren hun 
eigen naam arya (arier) gaan verklaren als 
te betekenen 'Hij, die gastvrij is'; een ver
klaring, die historisch gezien wellicht toch 
niet vriJ te pleiten is van enige zelfover
schatting. 

Een ambivalente waardering van de 
vreemdelmg vinden wij ook binnen het jo
dendom. Om te beginnen is daar een dut
delijke afkeer, die heel diep zit lnstinctieve 
lagen van het mens-zijn hebben ermee te 
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maken. De stam zar, waarmee de vreem
deling wordt aangeduid, schijnt namelijk 
oorspronkelijk stinken te betekenen. Ook 
dat is ons niet onbekend; veel mensen vin
den dat zwarten stinken en naar ik aan
neem zal ook het omgekeerde wei het ge
val zijn in de zwarte beleving van de 
blanke. Ook voor de jood is de vreemde
ling iemand die van ver komt, en die men 
verre van zich moet houden. Oat ver-zijn 
van de vreemdeling is ook hier niet aan at
stand gebonden. De heidense volkeren 
zijn vreemdelingen, vijanden. Maar 66k 
de nieuwe generaties, die van het geloof 
der vaderen niet meer willen weten, wor
den daardoor tot vreemdelingen, mensen 
uit de verte, viJanden. Oat geldt zelfs voor 
de volksgenoot die zijn boekje te buiten 
gaat; die bijvoorbeeld zijn bevoegdheid 
als pr1ester of leviet overschrijdt. Ook hij 
wordt tot vreemdeling/vijand. 

Maar ook in Israel is de vreemdeling n1et 
aileen maar een negatief element zar, de 
vijand die bestreden moet worden. Als 
'vreemdeling in lsraels poorten' wordt hij 
aangeduid met het woord ger. HiJ is de
gene, die voor kortere of langere tijd bij het 
volk Israel verblijft, de bijwoner. Omdat hij 
moet Ieven ver van zijn eigen land, te mid
den van lieden met wie h1j geen enkele 
bloedverwantschap heeft, kan hi] het n1et 
stellen zonder bescherming. Daarom be
hoort het tot de geloofsplichten voor de 
vreemdeling op te komen. Zo mag Ruth 
ervaren hoe Boas zich over haar ontfermt. 
Anderz1jds fungeren deze bijwoners ook 
als gastarbeiders. Salomo stelt ze aan tot 
steenhouwers en waterdragers. En omdat 
deze vreemdelingen toch altijd 1ets van 
het verre vijandige land met zich meedra
gen, 1s de wetgeving 1n Israel er op ge
richt, dat wij zoveel mogelijk als proselyten 
moeten worden opgenomen in het joodse 
volksbestaan. Oat geeft niet aileen recht 
op bescherming, dat impliceert ook be
paalde plichten. Ook de vreemdeling 
moet de sabbat in acht nemen; hij wordt 
geacht het weken- en het loofhuttenfeest 
mee te vieren. En tegelijkertijd wordt het 
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volk geleerd, dat God de vreemdeling lief
heeft en dat deze daarom samen met 
wees en weduwe bijzondere zorg ver
dient. Laat het volk daarbij bedenken, dat 
ook Israel zelf als bijwoner in Egypte heeft 
gewoond: 'Vreemdelingen die bij U wo
nen, hebben dezelfde rechten als een ge
boren lsraeliet. Gij moet hen beminnen als 
U zelf, want Gijzelf zijt vreemdelingen ge
weest in Egypte'; (Lev. 19:34). 

Daarom ligt er een groot verschil tussen 
de Griekse en de Joodse gastvrijheid. De 
Grieken worden opgevoed tot gastvrijheid 
op grond van hun filantropie, hun natuur
lijke genegenheid voor de medemens, die 
immers in zijn anderszijn een nieuw en in
teressant cultureel gegeven vertegen
woordigt. Bij de Jood wordt de gastvrij
heid echter als een religieuze plicht gezien 
in navolging van Hem die gastvrij is ten 
opzichte van de mens. In de gastvrijheid 
speelt de Jood als in een rollenspel Gods 
omgaan met de mens na. Het is zijn missi
onaire taak ter wille van de Heer. Hoezeer 
hij ook van nature de vreemdelmg of wei 
weg zou willen sturen of wei aan zich zou 
willen onderwerpen, om Gods wil moet hiJ 
zijn afweer en afkeer overwinnen in de 
gastvrijheid. Die verdiep1ng van de gast
vrijheid onafhankelijk van eigen gevoe
lens, gebaseerd in de geloofsgehoor
zaamheid, wordt nog meer verdiept in het 
Nieuwe Testament. Christus zelf gebruikt 
de gastvrijheid als het rollenspel van Gods 
l1efde in de gelijkenissen die hij vertelt over 
koninklijke maaltijden en in het Ieven dat 
H1j le1dt als Hij zich de gastvrijheid van fan
zeeer en tollenaar laat welgevallen. Het is 
juist in deze ontvangen gastvrijheid dat 
het bijbelse gastvrijheidsbegrip nog ver
der wordt verd1ept. In Zijn woorden over 
het laatste oordeel zegt Christus 1mmers, 
dat Hijzelf in de vreemdeling, aan wie w1j 
gastvrijheld bewezen onze deur is binnen 
gegaan. Chnstus is de vreemdeling bij Ult
stek. Voor Hem is er geen plaats in de her
berg. In z1jn aardse Ieven heeft Hij geen 
steen om zijn hoofd neer te leg gen. En Jo
hannes vertelt dat zelfs de z1jnen hem niet 
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hebben aangenomen. Daarom staat God 
in deze wereld zelf buiten de deur en zegt 
'lk sta aan de deur en ik klop'. 

Christelijke opvattingen 
En nu wordt de gastvrijheid tot een van de 
meest wezenl1jke elementen van het chris
telljk geloof. 
1 De gastvriJheid wordt tot een genade 

(charisma), waarin ik meer ontvang 
dan ik geef: 'zodoende hebben somml
gen onwetend engelen geherbergd' 
(Hebr. 13:2). 

2 De gastvrijheid heeft een eschatologi
sche beteken1s aan de eindtijd zal een 
periode van vervolging voorafgaan, 
waarin de gastvrijheid voor de geloofs
genoten essentieel is. 

3 De gastvrijheid heeft een sacramentele 
betekenis ik ontmoet daarin Christus 
en de engelen. 

4 De gastvriJheid heeft een missionaire 
betekenis omdat z1j het rollenspel van 
het evangelie is. 

In deze laatste ontwikkeling ligt een 
tweede verschll tussen het Griekse en het 
christelijke denken. Voor de Gr1ek is de 
ziel vreemdeling op deze aarde, omdat al 
het mater1ele aileen maar de graftombe is 
van het riJk van de geest. Voor de jood is 
JUist God degene die als vreemdeling op 
aarde verkeert. Omdat het volk altijd maar 
weer de aarde trouw wil ziJn, weet de God 
van Israel zichzelf een vreemdeling in het 
land, 'een voorbijtrekkende reiziger d1e 
slechts een nacht overbliJft' (Jer. 14:8). Dit 
thema wordt in het Nieuwe Testament 
overgenomen en emdlgt daar, waar Gods 
Zoon buiten de poorten van de Godsstad 
moet sterven (Hebr. 13: 13). Nu zijn het 
Z1jn volgelingen die dankzij hun nieuwe 
burgerrecht in het riJk van Christus zelf 
vreemdeling worden op deze aarde ('in 
de wereld, niet van de wereld'). Voortaan 
herkennen de pelgrimerende christenen 
(de mensen van de weg) in elke vreemde
ling zichzelf. Met de woorden van Mgr. 
Bekkers tot de zigeuners bijeen in de St. 
Jan 'U houdt als trekkersvolk ons altijd 
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weer de spiegel voor'. 
Wanneer de Bijbel spreekt over de 

vreemdeling zien wij derhalve twee bewe
gingen: 
1 de vreemdeling ondervindt barmhar

tigheid en wordt geheel of gedeeltelijk 
opgenomen in het volksleven. 

2 anderzijds wordt de gelovige losge
maakt van zijn natuurlijke banden. Hij 
weet zich samen met zijn vreemde 
God, de gans Andere, wezenlijk vreem
deling 1n deze wereld. 

Het is vanuit bovenstaande analyse, dat 
wij telkens weer zullen moeten trachten 
vorm te geven aan de ontmoeting met de 
vreemdeling en daarmee aan de plurifor
miteit van onze samenleving als neerslag 
van die ontmoeting. Zelf hebben wij dat 
met name geprobeerd in de ontmoeting 
met de bewoners van de Maghreblanden 
(Tunesie, Algerije en Marokko), met wie 
m1jn vrouw en ik voor het eerst in 1955 in 
contact kwamen door ons werk in Auber
villlers, een van de armere arbeidersvoor
steden van PariJS. Een ervaring die later 
voortgezet zou worden in de Amster
damse binnenstad. 

Maar w1e waren zij, deze Maghreb-be
woners, als het ware onverwachts gepara
chuteerd in onze Westerse samenleving? 
In plaats van een theorie liever het verhaal 
van drie ontmoetingen met de Maghreb. 

De man van een van mijn pleegdoch
ters reisde 1n zijn landrover door de 
woestijn 's Avonds laat, na het inval!en 
van de nacht, bereikt hij een oase. HiJ 
klopte aan bij de grootste bedoe"inentent 
de tent van de sjeik. Deze stand op, kwam 
naar buiten en - hoewel hij zijn onver
wachte gast nimmer tevoren had gezien -
verwelkomde h1j hem met de woorden: 
'T u est l'envoye de Oieu. 'Jij bent degene, 
die door Allah tot mij gezonden wordt.' 
Wie dat verhaal hoort, moet onwillekeurig 
denken aan het gezang van de Jeruza
lemse bevolking: 'gezegend Hij, die komt 
in de naam van de Heer'. 

Deze klei ne anekdote voegt aan onze 
ontmoeting met de bewoners van de 
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Maghreb een onverwacht element toe. Zij 
zijn ons in belangrijke mate vreemd door
dat zij behoren tot de islam, waarin hun 
identiteit is verworteld. Maar het is nu juist 
deze ons op zichzelf vreemde islam die 
een aanknopingspunt voor de ontmoeting 
blijkt te bieden. Ondanks het vreemdeling
zijn van de Maghreb-bewoner ontdek ik in 
de ontmoeting met hem ook een punt van 
herkenning. Samen staan wij in een we
reid, waarin achter de werkelijkheid van 
alledag een andere werkelijkheid ligt. De 
werkelijkheid van die God, die zich in het 
alledaagse gebeuren openbaart: in jou, 
toevallig voorbijtrekkende reiziger, ont
waar ik het handel en van die God, die jou 
gezonden heeft. En dat was tach de in
houd van het 'gezegend hij, die komt in de 
naam des Heren'. In deze Man-op-de
ezel, Jezus Christus, komt lemand naar 
mij toe in Gods Naam. Met andere woor
den: in de ontmoeting met de vreemde
ling is niet aileen de ambivalentie, die het 
anders-zijn bij mij oproept, daar is ook de 
herkenning van het eigene: het aankno
pingspunt. Het is dit aanknopingspunt dat 
mij helpt het avontuur van de ontmoeting 
voort te zetten. 

In de tweede anekdote zie ik weer voor 

Christenen hebben meer 
gemeen met joden en 
moslims dan met hun niet
gelovige landgenoten. 

mijn ogen dat beeld van mijn zoon, die op
getogen uit de lagere school komt, zijn ar
men geslagen om twee klasgenoten: Da
vid u1t Jeruzalem en Mustapha uit Rabat. 
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Ook daar de blijde herkenning: joden, 
christenen en moslims zijn samen 'boek
bezitters'; dat wil zeggen zij ontvingen aile 
drie een heilig boek, dat daarom heilig is 
omdat het vertelt van d1e werkelijkheid 
achter de werkelijkheid; die werkelijkheid 
van de God, die zich nog openbaart in de 
kleinste gebeurtenis van alledag in het 
meest onbetekenende onderdeel van de 
kosmos. Joden, christenen en moslims 
zijn niet aileen maar vreemden voor el
kaar, zij hebben een dragend fundament 
gemeen, een aanknopingspunt voor hun 
onderlinge ontmoeting: Gods open baring 
in het Ieven van alledag, een aanknopings
punt, dat zij juist niet gemeen hebben met 
hun Westeuropese, geseculariseerde, 
niet-gelovige Nederlandse landgenoten. 

Een derde voorbeeld van dit fundamen
tele aanknopingspunt: mijn vrouw be
zocht als maatschappelijk werkster met 
een collega een Marokkaanse familie in 
Amsterdam. Wetend dat naar Arabische 
maatstaven eigenlijk geen enkel gesprek 
gevoerd kan worden zonder dat dit ge
paard gaat met een rijkelijke maaltijd, had
den zij zich die vrijdagmorgen al om tien 
uur gepresenteerd, denkend op deze 
wijze de tijdrovende gastvrijheldsplicht
plegingen te kunnen omzeilen. Wie 
schetste echter hun verbazing toen zij de 
gastvrouw aantroffen bij een welgedekte 
tafel, waaraan zij de dames hartelijk uitno
digde met de mededeling, dat ze wei n1et 
zoveel wist van Westerse gebruiken, maar 
dat de buren haar hadden gezegd, dat 
christenen op vrijdag geen vlees aten en, 
zo vertelde zij opgetogen: 'daarom heb ik 
een maaltijd gemaakt met uitsluitend vis, 
zodat jullie zonder enig gewetensbezwaar 
van de maaltijd kunnen genieten'. Ook al 
was dan misschien in deze protestantse 
context de notie van het vasten niet zo do
minant, de anekdote laat in elk geval zien 
dat deze Marokkaanse gastvrouw vanuit 
haar eigen cultuurpatroon van de rama
dan geen moeite had zich te verplaatsen 
in de, zij het vermeende, gedachtengang 
van haar bezoekers. 
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Zo vinden we ook hier een aanknopings
punt voor de ontmoeting in de gezamen
lijke geloofsachtergrond, die via het be
grip 'vasten' gastvrouw en gasten ver
bindt en zo het elkaar-vreemd-zijn over
wint. Blijkbaar geldt dit zelfs ook nog bui
ten de kring van de drie boekbezitters, 
joden, christenen en moslims. In de krant 
lees ik hoe de hindoestaanse Surinamer 
Rambocus zich politiek het beste thuis
voelt in het COA. Hij zegt: 'Ais je het moei
lijk hebt val je terug op een traditioneel 
steunpunt. Oat is bij veel Surinamers het 
geloof. Oaarom voel je je sneller thuis bij 
christenen dan bijvoorbeeld bij socialis
ten'. Hij wijst er verder op dat veel Turkse 
en Marokkaanse ouders er de voorkeur 
aan geven hun kinderen naar een christe
lijke, in plaats van naar een openbare 
school te sturen op dezelfde gronden. 

Aanknopingspunten ontdekken 
lk meen, dat hiermee - psychologisch 
gezien - een eerste voorwaarde voor een 
harmonische, pluriforme samenleving is 
gegeven. Wanneer wij in respect voor el
kaar een werkelijk pluriforme samenleving 
op het oog hebben, zal die pluriformiteit ai
leen maar dan op harmonieuze wijze vorm 
kunnen krijgen wanneer wij kennis nemen 
van elkaars anders-zijn. Oaartoe is het no
dig, dat wij elkaar ontmoeten. Maar deze 
ontmoeting slaagt het beste, wanneer wij 
1n elkaar naast aile vreemdheid ook een 
aanknopingspunt ontdekken. lk denk, dat 
de ontdekking van een dergelijk aankno
pingspunt iets te maken heeft met dat, wat 
w1j in ander verband 'empathy' noemen. 

Zoals gezegd, onze Parijse ervaringen 
met de Maghreb zouden zich in Amster
dam voortzetten in onze betrokkenheid bij 
de oecumenische gemeenschap Oude
zijds 1 00. Oeze gemeenschap, gesitueerd 
in het hartje van de Amsterdamse wallen
buurt wil juist in dit probleemgebied aan
wezig zijn als een presentie van het Evan
gelie. In het bonte gebeuren van de 
hoofdstad kwam de gemeenschap in aan-
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raking met enkele jonge Algerijnen, die in 
de strijd om de zelfstandigheid van Alge
rije naar Nederland waren uitgeweken, 
om zo te vermijden, dat zij in het Franse Ie
ger deel zouden moeten nemen aan de 
gevechten met hun volksgenoten. 

Zo werd in twee gezinnen uit onze ge
meenschap een Algerijnse vluchteling op
genomen voor een soort onderduikperio
de. Op nog veel intensievere wijze dan 
voorheen deelden wij elkaars Ieven en 
leerden wij om met Odysseus te spreken: 
'elkaars denkwijze kennen' in de dage
lijkse ontmoeting van ontbijt tot couvre
feu. Ook aan deze periode kwam tenslotte 
een eind toen deze jonge Algerijnen kon
den terugkeren naar hun eigen vader
land, waar zij in de overheidsdienst van de 
Algerijnse volksrepubliek een eigen plaats 
vonden. 

Na deze intensieve ervaringen was het 
voor ons een voor de hand liggende zaak, 
toen eenmaal de eerste gastarbeiders uit 
Marokko hun intocht deden in de Amster
damse binnenstad, met hen een contact 
aan te knopen. 

Nederland was namelijk begonnen bui
tenlandse werknemers, of - eufemisti
scher en hypocrieter - 'gastarbeiders' te 
werven om voor ons die werkzaamheden 
te verrichten waarvoor de Nederlandse ar
beidsmarkt onvoldoende gegadigden 
kon aanbieden. Met name in de Ianden 
rond de Middellandse Zee, nog niet in die 
mate met de Westerse welvaart 'geze
gend', bleken gemakkelijk nieuwe werk
nemers te vinden. Joegoslavie, Grieken
land, Turkije en Marokko bleken bereid in 
onze behoeften te voorzien. Bij duizenden 
stroomden de mannen Nederland binnen 
met achterlating van vrouw en kinderen in 
het moederland. Oaarmee werd niet ai
leen een ontspanning van de arbeids
markt bereikt, maar tevens een belang
rijke nieuwe problematiek voor de toe
komst gecreeerd. Oat ontdekten wij ech
ter eerst later toen wij - om met een gang
baar maar wrang gangbaar grapje te 
spreken - ontdekten, dat wij 'weliswaar 
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werkkrachten hadden gezocht, maar he
laas mensen bleken te hebben gekregen.' 

Het was in die tijd dat de oude binnen
stad van Amsterdam werd overstroomd 
door talloze Marokkanen, die haastig wer
den ondergebracht in goedkope contract
pensions, die soms sterk deden denken 
aan de overvolle slavenschepen uit vroe
ger eeuwen. Kleine kamers vol stapelbed
den moesten soms wei twintig gasten een 
slaapplaats bieden. Ook kwam het voor 
dat bedden aan meer dan een persoon te
gelijk werden verhuurd, wanneer namelijk 
de ploegendienst in het bedrijf mogelijk
heden opende om ook in ploegendienst te 
slapen. 

Geleidelijk aan groeide heel aarzelend 
een zeker contact tussen deze buiten
landse werknemers en de Nederlandse 
samenleving. Kerken en charitatieve or
ganisaties richtten hun aandacht met 
name op de geloofsgenoten onder deze 
nieuwe gasten. De grote kloof die ons van 
de moslims pleegt te scheiden, verhin
derde echter het contact met Turken en 
Marokkanen. Het was daarom, dat onze 
oecumenische leefgemeenschap, reeds 
lang gevestigd in de Amsterdamse bin
nenstad, samen met een groepje jonge
ren uit de Amsterdamse kerken, zocht 
naar contactmogelijkheden met deze 
moslims. 

Gedurende de kerstweek van 1967 werd 
in het achterzaaltje achter een van de 
woonhuizen op de Voorburgwal een week 
lang 'open huis voor ieder' gehouden. Dit 
leek een goede gelegenheid om ook de 
Marokkaanse stadsgenoten uit te nodigen 
tot de ontmoeting met elkaar en met de 
Nederlandse bewoners van onze hoofd
stad. De Marokkaanse gasten kwamen 
weliswaar aarzelend binnen, maar toch 1n 

zo grote getale, dat het zinvolleek ook na 
de kerstperiode deze mogelijkheid tot ont
moeting voort te zetten. Zo ontstond onder 
de naam 'Dar-Es-Salaam' (huis van de 
vrede), de zaterdagavond-societeit voor 
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Nederlanders en vreemdelingen. Om een 
immense, ronde, lage tafel zaten onze 
gasten te dammen, mens-erger-je-niet te 
spelen of met hand en en voeten eindeloos 
te praten met hun Nederlandse gasthe
ren. Het was daar, dat wij voor het eerst 
iets ontdekten van de problemen, die de 
pluriforme samenleving met zich brengt. 
Daar was allereerst de achterdocht aan de 
kant van de gasten. Nog zie ik aan het 
einde van een van de eerste societelts
avonden een oude Marokkaan opstaan 
om zich via een tolk tot ons Nederlanders 
te richten. Hij stelde de vraag, die na al 
deze jaren nog altijd actueel is: 'Waarom 
doen jullie Nederlanders dit?' Hij be
doelde met deze woorden echter niet ai
leen te vragen naar het 'waarom', maar 
zeker ook evenzeer naar het 'waartoe'. En 
nog altijd gaat het om die twee vragen: 
'wat IS onze motivatie' en 'waarheen zijn 
wij op weg'? De gastheer van die bewuste 
societeitsavond gal ongeveer het vol
gende antwoord 'Ais ik uw vraag goed 
begrijp, wilt u niet aileen weten, waarom 
wij deze avonden organiseren maar ook 
wat wij daarmee beogen; met name of wij 
soms willen proberen u tot het christen
dom over te halen. lk zou daarop het vol
gende willen zeggen: Als wij proberen in 
een ongastvrije samenleving een beetje 
gastvrij te zijn, dan moeten we allereerst 
zeggen, dat wij die gastvrijheid van jullie, 
Marokkanen, hebben geleerd. Jullie ziJn 
het die met jullie Oosterse leefwijze ons er
aan hebt herinnerd, dat die gastvrijheid 
ook van ons christelijke geloof een onmis
baar aspect is. In ons Heilige Boek staat 
immers, dat wij door de gastvrijheid soms 
engelen kunnen herbergen. Maar als u 
ons nu vraagt, wat we met die gastvrijheid 
bedoelen; of we u soms tot het christen
dom willen overhalen, dan kan ik het vol
gende antwoord geven: 'Het wezen van 
de gastvrijheid bestaat daarin, dat ik het 
beste wat ik heb met mijn gasten wil delen. 
Maar die gastvrijheid betekent ook, dat ik 
mijn gast respecteer. Hij beslist. Als hij, om 
een voorbeeld te geven, zijn koffie zwart 
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drinkt, zal ik hem geen melk opdringen. 
Zo is het ook met het geloof. Het beste wat 
wij hebben is ons geloof. Wij zouden niets 
liever doen dan dit geloof met u delen. 
Maar dat is uw zaak. Wanneer u zegt: wij 
zijn moslims en dat is ons genoeg, bent u 
als moslim even welkom als onze christen
broeders.' 

Met deze woorden had de gastheer van 
die avond, denk ik, twee grondregels aan
gegeven, die fundamenteel zijn voor 
iedere christen, die vorm wil geven aan 
een pluriforme samenleving 
1 Als het goed is vinden wij de motivatie 

voor ons handelen in het 'Heilige 
Boek'. 

2 De omgang met de ander is gebaseerd 
op respect voor zijn anders-zijn, ook al 
zouden wij nog zo graag ons geloof 
met hem delen. 

Deze twee principes bleken in de praktijk 
niet zozeer problemen te geven met onze 
Marokkaanse gasten als wei veeleer in
tern, in de groep van de Nederlandse me
dewerkers aan deze societeit. Van meet af 
aan werd door een aantal van de Neder
landse gastheren gesteld: 'Zij zijn naar 
Nederland gekomen; dan hebben zij zich 
ook aan te passen aan onze gewoonten 
en gebruiken. Dit betekent, dat wij op de 
societeitsavonden gewoon bier willen 
schenken en dat onze vrouwelijke mede
werksters even vrijmoedig met deze Ma
rokkanen zullen omgaan als met hun Ne
derlandse vriendjes.' Beide eisen gaven 
aanleiding tot veel problemen. Het alco
holgebruik van sommige Marokkanen 
leidde tot interne conflicten binnen hun 
eigen gemeenschap, terwijl het vrijmoe
dig optreden van de Nederlandse meisjes 
door de Marokkanen werd opgevat als 
beloften tot verdergaande contacten, die 
dan echter plotseling niet werden waarge
maakt. Zo dreigde het Huis van de Vrede 
te worden tot een H uis van Getwist. A Is ge
meenschap hielden wij daarom vast aan 
de eis, dat de Nederlandse deelnemers 
aan de societeit zich zo zouden gedragen, 
dat zij voor de Marokkaanse gasten ver-
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staanbaar zouden zijn. Met andere woor
den: geen provocerende kleding, geen al
cohol, geen niet koosjere gerechten of 
dranken. Juist op grand van je roeping tot 
gastvrijheid voor de vreemdeling zul je 
trachten je in woord en daad verstaanbaar 
uit te drukken. 

Zoals wij echter Iaten zullen zien, zijn 
hiermee de problemen nog allerminst op
gelost. Oak onze gasten zelf veranderen. 
Zij leren onze taal spreken, nemen onze 
gewoonten en gebruiken over. En dit alles 
geldt in nag veel sterkere mate voor de 
tweede en derde generatie. Voorshands 
waren deze veranderingen in onze con
tacten echter nag niet merkbaar. Wei 
bleek de nood door de scheiding van de 
gezinnen hoe Ianger hoe grater te wor
den. Steeds dringender werd de vraag 
naar woongelegenheid voor gezinshere
niging. Aan het einde van de societeitsa
vond ging ieder van ons Nederlanders 
naar zijn eigen huis en gezin, maar onze 
Marokkaanse gasten moesten terug naar 
de overvolle mensenpakhuizen van de 
contractspensions. Als wij echter goed !a
zen, zei ons Heilige Boek oak iets over 
onze solidariteit met 'wees, weduwe en 
vreemdeling'. In een paging aan die soli
dariteit vorm te geven ontstond ons woon
project: een oud grachtenpand, dat met 
hulp van de katholieke bouworde in 
slechts zes maanden tijd werd aange
kocht, verbouwd en ingericht voor gezins
hereniging van onze Marokkaanse vrien
den. Nu is Psalm 91 de psalm, die spreekt 
van de 'schuilplaats van de Allerhoogste'. 
En aangezien het huis, waarin deze flatjes 
voor gezinshereniging werden gebouwd 
het huisnummer 91 droeg, kreeg ons huis
vestingsproject de naam 'Sitt'r a/ Ali', de 
Arabische vertaling van 'schuilplaats van 
de Allerhoogste'. 

Woonproject 
Deze schuilplaats werd niet aileen voor de 
betrokken Marokkaanse gezinnen maar 
ook voor ons als aan de overkant woon
achtige gemeenschap, een bran van veel 
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vreugde. Wij leerden nu het Marokkaanse 
gezinsleven kennen en begonnen zo ook 
meer te begrijpen van de verhouding tus
sen man en vrouw binnen het Marok
kaanse huwelijk. Ook al mogen sommige 
feministen juist in het Arabische huwelijk 
bewijsmateriaal denken te vinden voor de 
verdrukte positie van de vrouw, onze Ma
rokkaanse buurvrouwen bevestigden 
deze conceptie bepaald niet. Met eigen 
waardigheid en autoriteit heersten zij op 
hun eigen terrein als eenmaal Sarah in de 
tenten van Abraham. Wij zagen de rolver
deling tussen man en vrouw en begrepen 
dat de problematiek van de Arabische sa
menleving niet adequaat kan worden af
gelezen uit het feit, dat op straat de man 
voorop loopt en de vrouw enkele passen 
achter hem. Wij ontdekten namelijk dat in 
de rolverdeling de situatie thuis precies 
omgekeerd was en dat Karimah in feite 
met medel1jden zag naar de positie van 
mijn eigen vrouw die asemmers op straat 
moest zetten, die boodschappen moest 
doen; zaken die Karimah ver beneden 
haar waardigheid achtte en overliet aan 
haar Mustapha. 

Ook ten aanzien van dit woonproject 
herhaalde zich de discussie uit de begin
dagen van de societeit: 'Geen onzin, ze 
moeten wonen en Ieven net als wij. Wat is 
dat voor geks? De matrassen 's morgens 
opstapelen in een hoek van de kamer en 
's avonds weer uitspreiden? Oat kan toch 
niet, we zijn hier niet in Marokko.' 

Nu kan men op een dergelijke levens
wijze natuurlijk op typisch Nederlands
ambtelijke manier de conclusie verbin
den, dat op dit Arabische gezin nu een
maal dezelfde huisvestingsregels moeten 
worden toegepast als op een Neder
landse familie en dus heel bedillerig en 
betweterig vaststellen, dat een Marok
kaans gezin met tien kinderen dan ook 
een waning nodig heeft met een stuk of 
acht kamers. Helaas getuigt een derge
lijke quasi gelijke behandeling in feite 
- zoals zo vaak - van een zeer discrimi
nerend beleid. De huur van een dergelijke 
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woning is namelijk veelal voor de betrok
ken familie veel te hoog, terwijl men aan 
een dergelijk groot vloeroppervlak geen 
behoefte heeft. Vaak is het voor het gezin 
belangrijker op Marokkaanse sobere 
wijze te kunnen blijven Ieven en dan zo
veel mogelijk financiele steun te geven 
aan de minder fortuinlijke familieleden 
thuis in Marokko. Sommige Nederlanders 
reageren dan echter met de meewarige 
vraag: 'En hebben jullie geen ijskast en 
geen kleurentelevisie?' Een vraag die 
overkomt als een verwijt, dat beschaamd 
maakt en soms zelfs meer bedoeld lijkt om 
politieke ontevredenheid op te roepen, 
opdat ook onze minderheden geschikt 
zullen worden eenmaal te dienen 'als mest 
op de velden van de toekomst'. Tegen
over dit alles de opvatting, dat met de be
schikbare middelen zoveel mogelijk 
woongelegenheid moet worden ge
creeerd in een vorm, die allereerst moet 
beantwoorden aan de Marokkaanse 
eisen: ruim bemeten centrale verwarming 
en rijkelijke douchemogelijkheden. Zoals 
Mohammed zei: 'Weet U, als wij Marokka
nen thuiskomen na ons werk, moeten wij 
eerst de fabriek afwassen.' Die fabriek is in 
deze woorden meer dan aileen de werk
plaats, zij representeert bovenal de ge
ringschattende bejegening van degenen, 
die mensen als arbeidskracht en n1et als 
medemenshebbengehuu~. 

Kinderen en onderwijs 
Ja, en toen bleken deze werkkrachten ook 
nog kinderen te hebben. Kinderen, die 
toen zij eenmaal de leerplichtige leeftijd 
hadden bereikt op school de kinderen ble
ken te zijn 'van die gastarbeiders, die ons 
het brood uit de mond staten.' Kinderen 
met rare gewoonten, een onbegrijpelijk 
taaltJe, en met ouders, die er vreemd bijlie
pen. Bovendien: waar moesten deze kin
deren naar school? Een uiterst complexe 
vraag. Sommigen onder hen moesten op 
hun tiende nog aan hun lagere schoolop
leiding beginnen, anderen hadden een 
normale schooltijd in Marokko achter de 
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rug. Sommige kinderen spraken Berber, 
andere Arabisch. Sommigen kenden 
Frans of Spaans, anderen niet. Ook wie 
buiten beschouwing wenst te Iaten, dat 
een taal meer is dan een communicatie
voer-tuig en een hele leefwereld represen
teert, zal zich toch in elk geval realiseren, 
dat de leefwereld van het Marokkaanse 
kind, zo uit het woestijndorp overgepoot in 
de Amsterdamse binnenstad, is bloot
gesteld aan een enorme cultuurschok. Wij 
zagen dat prachtig uitgebeeld in de teke
ning van een van deze Marokkaanse kin
deren die de Achterburgwal tekende met 
daarin een stelletje oerhollandse eenden, 
maar aan de oever de kokospalmen uit de 
oase van Tarit in de Sahara. Zie daar het 
probleem in een sprekend beeld. 

Maar de ontmoeting van die twee cul
tuurpatronen Ievert grotere problemen op 
dan deze geografische anachronismen. 
Veel erger is het dat het kind te maken 
krijgt met twee totaal verschillende en wel
licht zelfs tegenstrijdige waardenschalen, 
vaak zonder dat de onderwijskrachten 
van de Nederlandse scholen zich van dit 
conflict bewust zijn. lk denk aan Na1ma, 
acht Jaar oud. In verband met de Marok
kaanse feestelijkheden had haar moeder 
haar handJes geverfd met henna, teken 
van feestelijkhe1d, te vergelijken met Euro
pese make-up voor een party. Maar op 
school gekomen kreeg Nal'ma van de juf
frouw te horen 'Naima, wat zijn jouw 
handjes vuil, met zulke handJeS kun Je toch 
niet op school komen. Ga gauw naar de 
kraan om ze te wassen'. Wat thuis moet, is 
op school verboden, wat op school moet, 
is thuis niet toegestaan. Een schizofrene 
situatie die het kind niet kan verwerken, 
die aanleidmg geeft tot psychische con
flicten, leer- en opvoedingsmoeilijkheden, 
en straks wei Iicht zoals reeds in veel geval
len is geconstateerd tot jeugdcriminaliteit; 
een verschijnsel waarmee wij in toene
mende mate in onze grote steden te rna
ken krijgen, zoals het recente Amster
damse rapport over Marokkaanse jeugd
benden laat zien. Jongeren sluiten zich 
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aaneen tot jeugdbenden, die nu weleens 
eindelijk aan deze samenleving zullen Ia
ten merken, dat zij er ook zijn en dat met 
hen - zo niet goedschiks, dan loch 
kwaadschiks - ernstig rekening zal moe
ten worden gehouden. 

Tegen de achtergrond van deze ervarin
gen kwamen wij tot de conclusie, dat het 
Marokkaanse kind niet plompverloren in 
de Nederlandse schoolsituatie mag wor
den neergezet, omdat daardoor de eigen 
identiteit ernstig in gevaar zou komen. Oat 
gevaar wordt niet voorkomer. als men 
door wat extra lessen op woensdagmid
dag (als andere kinderen bovendien vrij 
zijn en mogen voetballen) nog iets aan die 
cultuur laat doen door veelal ook nog on
bevoegde Marokkaanse leerkrachten. 
Door een dergelijke onaangename uitzon
deringspositie binnen het Nederlandse 
onderwijs wordt het Marokkaanse kind ai
leen maar verder gestigmatiseerd en gaat 
hij de eigen cultuur besthouwen als een 
waardeloze en aileen maar hinderlijke fac
tor 1n zijn bestaan. Zeker, het is wei moge
lijk op pawlowiaanse wijze de taalach
terstand van het buitenlandse kind snel in 
te lopen. Maar men bereikt langs deze 
weg aileen een snel schijnresultaat, zoals 
het wetenschappelijk onderzoek in een 
land als Zweden bijvoorbeeld heeft ge
leerd. In de hoge klassen blijken namelijk 
veelal ernstige problemen te ontstaan om
dat het kind op deze wijze geen werkelijke 
notie van taal heeft verkregen. Wij kwa
men in Amsterdam dan ook tot de conclu
sie. dat een andere vorm van onderwijs 
noodzakelijk is. Zo begonnen wij achttien 
jaar geleden met onze Arabische School. 
In een woonkamer van een van onze pan
den begon een onderwijzer met een paar 
kinderen te experimenteren met een vorm 
van onderwijs, die een brug zou kunnen 
slaan tussen de culturen. Aangezien wij 
aanvankelijk dachten dat de Marok
kaanse gezi rmen na verloop van enige tijd 
wei terug zouden keren naar hun moeder
land, was in het begin de vorm van dit on-
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derwijs geheel gericht op de terugkeer 
naar de Marokkanse school in het moe
derland. Toen echter bleek, dat in een 
groot aantal van de gevallen de terugkeer 
van jaar tot jaar wordt verschoven, heb
ben wij gekozen voor een twee-sporige 
vorm van onderwijs: 
a Een vorm, die voor het kind dat terug

keert zo goed mogelijk een brug slaat 
naar de Marokkaanse school in het 
thuisland. 

b Een onderwijsvorm, die het kind in de 
loop van de lagere schoolperiode gelei
delijk aan voorbereidt op het Neder
landse vervolgonderwijs. 

Zo groeide geleidelijk aan deze huiskamer 
met een onderwijzer en drie leerlingen uit 
tot de huidige Arabische School van Am
sterdam met thans meer dan tweehon
derd leerlingen. Deze school, hoewel van 
meet af aan officieel erkend door de Ne
derlandse overheid, kwam aanvankelijk 
niet in aanmerking voor subsidie van rijks
wege en moest gedurende meer dan tien 
jaar uit particuliere middelen worden gefi
nancierd. De school heeft zowel Neder
landse als Marokkaanse leerkrachten. 
Men zou het programma als volgt kunnen 
weergeven: het Arabische kind wordt op 
de eerste schooldag in het Arabisch 
respectievelijk Berber begroet, maar aan 
het einde van de lagere schoolperiode 
neemt de leerling in het Nederlands van 
de school afscheid. 

Wij hebben door de import van hele ge
zinnen uit een zo totaal van onze wereld 
verschillende achtergrond op volmaakt 
onverantwoorde wijze een nieuwe vorm 
van kolonialisme in het Ieven geroepen. In 
toenemende mate zullen wij van deze si
tuatie de wrange vruchten plukken. Het is 
te laat om daar nog aan te ontkomen. Het 
enige wat wij thans nog kunnen doen is 
trachten zo goed mogelijk voor de nu ont
stane problemen de minst slechte oplos
sing te zoeken. 

Wat wij in deze onderwijsproblematiek 
ook doen, het blijft de kwadratuur van de 
cirkel. Ook de onderwijsvorm van onze 
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Arabische School! Desalniettemin zijn wij 
dankbaar voor de tot dusver bereikte re
sultaten. Daarom heet onze Arabische 
School met recht Bouschra School, school 
van het 'Goede Nieuws'. Onze kinderen 
worden namelijk niet tot gediscrimineerde 
minderheden binnen een grotere Neder
landse School, maar nemen als een groep 
van Arabische kinderen in Nederland in 
sportieve en culturele manifestaties deel 
aan de ontmoeting met andere scholen, 
zodat elk gevaar van een getto-situatie 
wordt vermeden. In het zelfbewust-zijn 
van eigen identiteit als Marokkaanse kin
deren stappen zij na de Arabische/Neder
landse lagere schoolperiode het Neder
landse vervolg-onderwijs binnen. Daar 
zijn zij graag geziene leerlingen omdat 
deze kinderen, zoals de schoolleiding 
pleegt te zeggen, zo goed gemotiveerd 
zijn, dat zij het onderwijspeil van de Neder
landse klas verhogen. 

lndien men in een multiraciale poly-etni
sche en dus pluriforme samenleving het 
ideaal van de acculturatie, de culturele uit
wisseling op basis van gelijkheid tot stand 
wil brengen, zal dit aileen mogelijk zijn, 

Maghreb-kinderen kunnen 
in een vertrouwde school
omgeving hun eigen 
identiteit opbouwen. 

wanneer men tot deze ontmoeting komt 
op het moment dat de identiteit van de be
trokkenen gewaarborgd is. Voor het kind 
uit de Maghreb-landen betekent dit dat 
het tenminste de lagere schoolperiode no
dig heeft om in de veilige vertrouwde om-

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 4/89 

QE 
cc 
ei 
w 
k< 
ZE 

dt 
vr 
w 
sc 
m 
N 
h; 
ZE 

k< 

In 
0 
w 
Sl 

te 
sc 
k< 
g 
N 
w 
VI 

g 
k; 
lij 
kl 
d 
h 
0 

IE 
ir 
v. 
e 
fc 
0 

0 

VI 

v 
0 

s 
S' 

b 

Ci 



Mmderheden 

geving van een schoolwereld, die niet in 
conflict komt met de wereld van thuis, zijn 
eigen identiteit op te bouwen. In die lase is 
wei het groepscontact van de Marok
kaanse school met een andere school 
zeer wei mogelijk en vruchtbaar; de indivi
duele ontmoeting in een vijandige wereld 
vraagt echter een langere voorbereiding, 
waardoor het kind stevig in de eigen 
schoenen ~a~. lk denk dan aan een 
meisje als Karima die 1n de klas van het 
Nederlandse vervolg-onderwijs als er met 
haar opvatting gespot wordt, zelfbewust 
zegt 'Wat denk je wei, ik ben een Marok
kaanse!' 

lntegratie en acculturatie 
Op basis van de intensieve WiJze waarop 
WIJ elkaar nu bijna dertig Jaar in wisselende 
situaties niet aileen telkens weer ontmoe
ten, maar ook samen in de leefgemeen
schap van Oudezijds 100 tel kens weer el
kaars Ieven delen, z1jn wij tot de overtui
ging gekomen, dat wij als Marokkanen en 
Nederlanders in de onmogelijke situat1e 
waarin wij ziJn verzeild geraakt, kiezen 
voor die vorm van samenlev1ng, waarin 
- voorzover doenlijk - dankzij een zo 
goed mogelijke 1ntegratie van de Marok
kaanse gezinnen in ons volksleven, moge
lijkheden gevonden worden tot een wer
kelijke acculturatie. lk bedoeld hiermee 
dat wij zowel de segregat1e van het apart
heidsgetto als de kleurloze assimilatie aan 
onze vaak norm- en waarden-loze samen
leving afwijzen. Wij kiezen voor integratie 
in de zin van een eigen plaats op grond 
van een eigen godsdienstige, culturele en 
etnische identiteit, als partner in een pluri
forme samenleving waarin WiJ bereid z1jn 
over en weer de ander in datgene wat wiJ 
ons als onze geestelijke rijkdom beschou
wen, te Iaten delen en zelf op onze beurt 
van de ander te willen ontvangen. Een 
omgaan met elkaar op ooghoogte, op ba
sis niet van onze materiele of materialisti
sche maar geestelijke verworvenheden. 

Laat m1j een en ander met een voor
beeld mogen illustreren. In de groepsu1t-
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wisselingen met andere kinderen, waar
aan de leerlingen van onze school reeds 
jaren deelnemen, werd ons op een gege
ven moment een uitnodiging gestuurd 
voor een vakantieverblijf van onze kinde
ren in Friese gezinnen in Holwerd. In het 
begin verliepen deze uitwisselingen niet 
geheel rimpelloos omdat de Nederlandse 
gezinnen zich bijvoorbeeld niet realiseer
den, welke innerlijke afschuw voor een 
moslim de varkensstal oproept. Zo waren 
er meer conflictterreinen. lnmiddels heb
ben niet aileen de Marokkaanse kinderen 
uit Amsterdam en de Friese kinderen uit 
Holwerd de weg naar elkaar gevonden, 
maar z1jn er ook contacten tot stand geko
men tussen de respectievelijke ouders. Zo 
kan het gebeuren dat de familie Dijkstra uit 
Holwerd door de familie Abdelkadr uit 
Amsterdam wordt u1tgenodigd. 'Zijn jullie 
nog nooit in Amsterdam geweest, kom 
dan eens bij ons'. En zo staat dan de fami
lie Abdelkadr op een stralende zomermor
gen met de auto te wachten voor het Cen
traal Station van Amsterdam. Mevrouw 
Abdelkadr in feestkleding wacht thuis met 
spanning op de komst van de familie 
D1jkstra, die voor het eerst Amsterdam zal 
bezoeken. Abdelkadr rijdt met ze langs de 
havens, nodigt de Dijkstra's uit voor een 
bezoek aan Artis, en wijst ze op de histon
sche gebouwen, die ze passeren om ze 
tenslotte mee te nemen naar hun huis in 
een van de buitenwijken waar de over
daad van de Arabische gastvrijheidsmaal
tijd wacht. 

Een ander voorbeeld van echte accultura
tie komt uit het hoge Noorden van Noor
wegen. Ook in Noorwegen zijn er allerlei 
etnische minderheden als gastarbeiders 
aangetrokken. De Noorse televisie wijdde 
enige tijd geleden aan hun Ieven een uit
voerige uitzending. In het programma 
werd aan de jongeren gevraagd of ze 
goed met hun Noorse schoolkameraden 
overweg konden. Over het algemeen ble
ken hier niet teveel problemen aan ver
bonden. Men vond heel goed zijn weg in 
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de Noorse samenleving, zozeer zelfs dat 
men best bereid was de Noorse nationali
teit als een simpele registratiekwestie te 
aanvaarden. Toen echter de reporter be
gan te vragen over de toekomstplannen, 
veranderde het beeld. 'Zou je straks oak 
met een Noors meisje willen trouwen?' 
Antwoord: 'Oh neen, in geen geval, 
Noorse meisjes zijn heel leuk voor een 
feestje, maar als ik ga trouwen vraag ik 
aan mijn ouders, een meisje voor mij uit te 
zoeken uit mijn eigen volk'. lntegratie na
tuurlijk, maar op basis van eigen identiteit. 
En op die basis dan ook acculturatie. 

Omgaan met de vreemdeling 
Tenslotte Iaten wij, aan het einde van dit 
praktische gedeelte gekomen, nog een 
keer terugkeren naar hetgeen wij in het 
begin uit de Bijbel hebben geleerd over 
ons omgaan met de vreemdeling. 

Het is duidelijk, dat de Marokkaanse 
werknemer niet naar ons land is gekomen 
als een vijand, die ons wil veroveren. Hij is 
geenzar. Veeleer is hij de vreemdeling die 
als ger recht heeft op de bescherming, 
waartoe wij als christenen geroepen zijn. 
Maar aangezien wij niet in een oud-testa
mentische einheitliche corpus christia
num-situatie Ieven zal deze bescherming 
in tegenstelling tot die van de oud-testa
mentische samenleving niet tegelijk kun
nen inhouden, dat wij op enigerlei wijze 
van hem eisen zijn moslim-achtergrond te 
verloochenen en christen te worden. Met 
al onze goede bedoelingen mogen wij 
geen vorm van geestelijk geweld uitoefe
nen. Daarenboven zullen wij ons moeten 
realiseren, dat hij met ons een boekbezit
ter is; met andere woorden dat hij juist als 
moslim een heel stuk van de christelijke 
geloofstraditie en geloofsbeleving met 
ons deelt. lets wat wij van de geseculari
seerde humanist niet kunnen zeggen ook 
al is deze dan misschien mijn bloedeigen 
broer of studiegenoot. Pas als wij dit alles 
innerlijk hebben verwerkt kunnen wij met 
de moslim over het Evangelie spreken. 
Ondanks aile wezenlijke verschillen zullen 
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wij dan vaak ontdekken, dat hij op be
paalde punten wellicht zelfs meer van het 
Evangelie heeft begrepen dan wij zelf. lk 
denk bijvoorbeeld aan de gastvrijheid die 
wij van de moslim zouden kunnen leren en 
moeten leren als wij eenmaal ontdekt heb
ben dat die gastvrijheid voor het christelijk 
geloof niet een van vele deugden is, maar 
een centrale plaats inneemt als het rollen
spel van Gods liefde. lk denk oak aan de 
verdieping en vergeestelijking, die de vas
ten in de ramadan van de Islam kan on
dergaan als ons wordt geleerd dat de 
vasten met aile zintuigen te maken heeft, 
niet aileen met eten en drinken maar zelfs 
met de beheersing van onze emoties, zo
dat wij bijvoorbeeld niet met gelijke munt 
mogen betalen, als wij beledigd worden. 

Naarmate wij zelf meer van een materia
listische wereld vervreemden en ons reali
seren dat wij wei in de wereld, maar niet 
van de wereld zijn, zal in de tegenbewe
ging van de ontmoeting de ander ons min
der vreemd, meer vertrouwd voor komen 
en zullen wij ontdekken dat wij ondanks 
aile soms zeer wezenlijke verschillen toch 
samen boekbezitters zijn in een gesecula
riseerde wereld die wij wezenlijk niet ver
staan, noch accepteren. 
Deze houding betekent anderzijds echter 
geen indifferentisme of relativisme. W1j wil
len zeker niet bij de vreemdeling de indruk 
wekken, als zou uiteindelijk toch alles op 
hetzelfde neerkomen (een opvatting die 
de sunnitische moslim toch al niet vreemd 
is). Een dergelijke indifferentisme ver
draagt zich nu eenmaal niet met het 
christelijk geloof. Zo maken wij in de ge
brokenheid van ons menselijk bestaan al
tijd onze han den vuil. In bepaalde situaties 
zwijg ik over mijn geloof, omdat mijn spre
ken daar de vrijheid van de ander zou 
aantasten. Op andere ogenblikken spreek 
ik wei, omdat ik daar anders mijn geloof 
zou verloochenen. lk streef naar duidelijk
heid in vrijheid en naar vrijheid in duidelijk
heid. Er is geen methode voor mijn getui
genis. In elke situatie zal ik mijn weg moe-
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ten vinden, met aile risico's van dien! 
Soms blijk ik gezwegen te hebben, waar ik 
had moeten spreken, soms spreek ik, ter
WiJI ik mijn mond had moeten houden. Het 
risico van elke menselijke ontmoeting 
maar oak de rijkdom daarvan. 

'Op weg naar een pluriforme samenle
ving?' Zo nu en dan doet dit parool mij 
sterk denken aan Henri Ford. Bij de pro
motie van zijn wereldberoemde T-Ford
model zei Ford steeds maar weer 'lk kan u 
dit modelleveren in elke kleur, die u maar 
wilt, mits het maar zwart is.' Zo is het oak 
met de pluriforme samenleving. Wij zijn 
voor de pluriforme samenleving mits hij 
maar uniform is. AI verzekerend, dat wij 
een pluriforme samenleving beogen, ne
men wij in de praktijk aile maatregelen, die 
de uniformiteit (en daarmee de herleving 
van het uniform?) zullen bevorderen. De 
profetieen uit Brave new world gaan thans 
in vervulling Oat geldt bijvoorbeeld voor 
de genetische research en planning, de 
zorgsector, het onderwijs etc. maar oak 
voor de agrarisch-economische ontwikke
ling. 

Zeker, het behoort tot het wezen van het 
politieke gebeuren, dat steeds weer te
genovergestelde meningen en doelstellin
gen met elkaar botsen, zodat een compro
mis onvermijdelijk lijkt. Politiek is nu een
maal de kunst van ~et haalbare. Tegen
woordig hebben wij echter de neiging als 
politiek compromismodel voor de kwadra
tuur van de cirkel te kiezen. De oplossin
gen, die wij aandragen zijn tegelijkertijd 
zuiver vierkant overeenkomstig onze 
eigen wensen en volmaakt rond, ter wille 
van de tegenpartij. Die oplossing is echter 
de oplossing van het sprookje 'de kleren 
van de keizer', een oplossing, die prima 
werkt, zolang er geen kinderen zijn, die ar
geloos roepen, dat de koning tach echt in 
z'n blootJe loopt. Misschien is dat nu juist 
de taak van die kinderen, die geroepen 
z1jn, k1nderen van het Iicht te zijn. DeC van 
het CDA roept ons daartoe op. Als wij dit 
niet Ianger waar will en hebben, moeten wij 
deC schrappen. 

Chr~sten Democratise he Verkenn1ngen 4/89 

Pluriformiteit 
DeC heeft echter belangrijke consequen
ties wanneer wij het begrip pluriforme sa
menleving willen invullen. Het beg rip pluri
formiteit, veelvormigheid, doet ons in de 
allereerste plaats denken aan de verwant
schap met het begrip veelkleurigheid 
waarover de Bijbel spreekt. Die veelkleu
righeid is het kenmerk van Gods wijsheid 
(Eph. 3:10). Die immense varieteit in de 
schepping wordt ook weerspiegeld door 
de grate variatie-breedte in de kring van 
Christus' discipelen: daar zijn Johannes 
en Petrus, Simon de terrorist en Jacobus, 
en zelfs voor Judas lscariot is in die kring 
nog lange tijd plaats. Die ruimte was er 
trouwens al voor de zonen van Abraham. 
Moge al lsmael een andere weg door de 
woestijn gaan dan Isaak, ook hij ontvangt 
een goddelijke belofte en als straks Abra
ham is overleden, is het contact tussen de 
beide halfbroers toch zo, dat zij samen 
hun vader begraven. Koekoek-een-zang 
past aileen rond het nest, waar het koe
koeksjong de kinderen van zijn gastheer 
over de rand van het nest wegwerkt. 

De C van het CDA is echter veel eerder 
in het geding dan bij het beg rip pluriformi
teit. Wij zien ons steeds meer genoodzaakt 
goedschiks of kwaadschiks ernst te ma
ken met de scheiding van Kerk en Staat. 
Die scheiding is op principiele geloofs
gronden zeer wei te verdedigen. De vraag 
is echter of Nederland niet op andere 
gronden voor de scheiding gekozen 
heeft. Of wij niet in feite voor de scheiding 
gekozen hebben omdat wij een no non
sense staat wensen; een staat niet aileen 
zonder een echt of quasi-christelijk funda
ment maar zelfs zonder enige metafysisch 
waarden- en normensysteem. Of wij niet 
gekozen hebben voor een in feite vergod
delijkte autonome staat, die geen 'bij de 
gratie Gods' meer erkent maar zelf als 
God wil zijn; een staat, die daarmee 
dan ook onvermijdelijkerwijs demonisch 
wordt. Op zichzelf is het niet erg wanneer 
op onze guldens niet Ianger zou staan: 
'God zij met ons', maar het is wei erg als 
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wij moeten gaan Ieven in een staat, die 
haar eigen menselijke grenzen niet meer 
wil weten. Men zou zich af kunnen vragen, 
of wij soms op weg zijn naar een absolu
tistische, totalitaire staat, al roepend, dat 
wij tach vooral op moeten passen voor het 
fascisme. Een dergelijke staat is noodza
kelijkerwijs gericht op gelijkschakeling en 
stroomlijning en heeft ondanks aile vrome 
leuzen geen plaats voor pluriformiteit. Wie 
deC van CDA wil handhaven zal daaraan 
nimmer kunnen meewerken. En wie tach 
de C met deze staatsopvatting denkt te 
kunnen combineren, komt onvermijdelijk 
terecht in het catastrofale vaarwater van 
de Deutsche Christen. 

AI roepend op te passen 
voor het fascisme zijn wij 
op weg naar een totalitaire 
staat. 

Kiezen voor een pluriforme samenleving 
is aileen mogelijk in een bescheiden staat, 
die haar eigen grenzen kent en weet, dat 
de mens niet kan Ieven zonder transcen
dentale normen en waarden, die het 
staatsbestel te boven gaan. Als wij dit zelfs 
in het CDA dreigen te vergeten, of ons 
hiervoor zelfs schamen, dan kunnen wij 
misschien van de Sovjetunie leren, die 
- door schade en schande wijs gewor
den - !hans het spoor terug zoekt te vol
gen Want terwijl de ABOP en zijn aanhan
gers - om slechts een voorbeeld te noe
men - de laatste resten van het bijzonder 
onderwijs zouden willen opruimen, is 
thans in de ministerraad van de Sovjetunie 
opnieuw de mogelijkheid geopend tot het 
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stichten van confessionele scholen. 
Zolang wij werkelijk kiezen voor de pi uri

forme samenleving, is daarin plaats voor 
verschillende leefstijlen en verschillende 
geloofdsbelevingen. En dan natuurlijk ook 
voor het propageren daarvan: recht op 
eigen scholen, eigen omroep, eigen 
leefstijl ... Vaak brengt men tegen deze 
gedachtengang in, dat wij op deze wijze 
'getto's' zouden creeeren. lk vrees, dat 
men dan vergeet, dat een getto allereerst 
het gevolg is van discriminatie door ande
ren en dwang van buiten. Een voetbalelf
tal is geen getto, ook al is daarin geen 
plaats voor een twaalfde speler. De Ne
derlandse club in Stockholm is geen getto, 
ook al zijn aileen Nederlanders en hun 
Zweedse aanhang van die club lid. Een 
identiteits-gebonden groep word! pas een 
'getto' door de discriminatie van anderen, 
die hen uitstoten. 

In een werkelijk pluriforme samenleving 
zullen wij van elkaar kunnen leren, elkaar 
verrijken. Niet omdat het niet uitmaakt of je 
hindoe, moslim, christen of humanist bent, 
maar wei omdat Gods ene openbaring 
soms beter door Bileam wordt verstaan 
dan door een rechtgelovige. Als christen 
gaan wij daarbij altijd weer terug naar het 
voorbeeld van Bonhoeffer. Voor onszelf 
zullen wij steeds weer, wat de ander zegt 
of doet, of juist niet zegt en niet doet, moe
ten toetsen aan datgene, wat wij van de 
openbaring menen te hebben begrepen. 
Maar een pluriforme samenleving blijft 
een samenleving, waarin ieder zijn eigen 
identiteit mag beleven en de ontmoeting 
met de ander tot een mogelijkheid tot ver
rijking maakt. 

Zijn er dan geen grenzen? Mogen de hin
does dan voortaan de as van hun lijken in 
de Rijn gooien in plaats van ze te begra
ven? In de belevi ng van eigen identiteit 
moeten wij allereerst onderscheid maken 
tussen hetgeen in de prive-sfeer plaats
vindt en datgene wat in de openbaarheid 
wordt gebracht. Het is nog altijd een goed 
adagium, dat mijn vrijheid ophoudt, waar 
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de vrijheid van de ander begint. Oat bete 
kent enerzijds, dat hindoes hun lijken niet 
in de Nederlandse r1vieren zullen mogen 
gooien in plaats van begrafenis of crema
tie, omdat met een dergelijk gebruik de 
volksgezondheid in geding zou zijn. An
derzijds zal de staat de inwoner van Stap
horst niet mogen dwingen zijn kinderen te
gen polio te Iaten inenten, zolang dit geen 
reeel gevaar voor de gezondheid van an
deren met zich brengt. Wie artikel 11 van 
de Grondwet wil gebruiken tegen een ver
plichte AIDS-test, zal op grond van dit
zelfde artikel de gewetensbezwaren tegen 
inenten moeten respecteren, maar ook 
dan uit de aard der zaak binnen de boven
gestelde grenzen. Er blijven dus wei de
gelijk grenzen aan de pluriformiteit. Gren
zen, die wiJ met de oude conceptie van Al
bert Schweitzer zouden kunnen omschrij
ven met ziJn term: 'eerbied voor het le
ven'.1 

D1e grenzen zijn niet voor ieder vanzelf
sprekend. lk herinner mij een academicus 
uit Bangla-Desh, die m1j vertelde: 'Ais 
kleine jongen zei mijn vader een keer te
gen mir 'Ais je brutaal bent tegen mij dan 
zal ik je dat nog vergeven, maar als je ooit 
brutaal bent tegen je moeder, dan zal ik je 
straffen met de dood.' En mijn verre gast 
legde miJ uit, dat dergelijke straffen ook in
derdaad plachten te worden toegebracht. 
Een voorbeeld, niet zo ver van ons bed als 
wij wei zouden willen. Nog onlangs wer
den wij opgeschrikt door de berichten 
over een rituele babymoord. Hoewel 
(NRC 8-2-1989) de rechtbank bewezen 
achtte, dat de ouders medeplichtig waren 
aan de doodslag en dater sprake was van 
opzet, werden de ouders op grond van 
het psychiatrisch rapport onmiddellijk in 
vrijheid gesteld. Met aile begrip voor de 
psychiatrische conclusie, die aan dit von
nis ten grondslag ligt, vraagt men zich 
toch af of deze uitspraak het onschend
baar recht op Ieven wei respecteert. Een 
vraag, die des te belangrijker is nu ons uit 
binnen- en buitenland telkens weer ge
ruchten bereiken van andere rituele moor-
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den. Tegelijkertijd is hiermee anderzijds 
natuurlijk ook onze abortuswetgeving op
nieuw in geding, waardoor jaarlijks meer
dere tienduizenden kinderen als een ge
seculariseerd offer op het altaar van de 
Moloch van onze ik-zucht worden ge
dood. Wij zeggen dan: 'Ook dat moet toch 
kunnen!' Hebben wij daar echter niet op 
volstrekt ontoelaatbare wijze de grenzen 
van de pluriformiteit overschreden? 

Conclusie 
Een CDA, dat bewust kiest voor de C als 
kompas voor al ons handelen en dus ook 
voor onze politieke keuzen, zou een twee
ledige taak op zich moeten nemen als het 
gaat om de pluriformiteit van onze samen
leving. Enewjds zou het elke quasi-pluri
formiteit moeten afwijzen, omdat die ge
baseerd is op een economische, no-non
sense conceptie van een samenleving, 
ontdaan van aile normen en waarden, die 
de staat te boven gaan en haar funderen. 
Anderzijds zou het CDA zich op grond van 
zijn eigen normen en waarden, uitgedrukt 
in deC van zijn naam, steeds weer moeten 
1nzetten voor de handhaving van de de
mocratische grondrechten van de min
derheden. Oat wil zeggen: voor een pluri
formiteit, gebaseerd op het respect voor 
de identiteit van de ander en eerst eindi
gend, waar de eerbied voor het Ieven in 
geding zou komen. 

Wij staan voor een keuze: of de individu
alistische no-nonsense quasi-pluriformiteit 
van de norm- en waardenloze autonome 
staat of de pluriformiteit verankerd in deC 
van het CDA: de pluriformiteit van de eer
bied voor het Ieven, die ruimte schept voor 
de identiteit van elke minderheid. 

1 lnm1ddels laa1en alom ter wereld de hartstochten hoog 
op •n het Rushd1e-confi1Ct Ter vermiJd•ng van aile m•s
verstand. ZIJ h1er daarom uitdrukkeiiJk gesteld. dat WIJ als 
WIJ over de 1slam spreken. n1et d1e vorm bedoelen. d1e 
staat 1n het teken van de bloed1ge Ojihad. de Heil1ge Oor
log tegen de ongelov1gen. Als 1n dit art1kel gesproken 
wordt over de 1slam dan wordt daarmee de sunnJtJsche 
nchllng bedoeld. d1e de gewelddad1ge Ophad afwiJSt en 
bewust k1est voor de vreedzame ontmoet•ng met anders
gelovlgen. 
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C.H. Evenhuis-van Essen 
J.C.J. Smallenbroek 

Emanc1pat1e 

Kinderen en het 
arbeidspatroon van 
vrouwen 

In de huidige situatie komt het vee/ voor 
dat vrouwen moeten kiezen tussen werk 
en kinderen. Als vrouwen weggaan gaat 
vee/ kennis en ervaring voor de arbeids
markt verloren. Het traditionele ar
beidspatroon is daarom aan herziening 
toe. Bijvoorbeeld door het door Iaten /o
pen van de arbeidsverhouding gedu
rende vnjwillige afwezigheid. 

De tijden veranderen en weinigen realise
ren zich voldoende dat wij dichter bij het 
jaar tweeduizend staan dan bij de woelige 
Jaren zestig en ver van de soms overdre
ven verwachtingen die men in de jaren ze
ventig koesterde. De discussienota over 
de verantwoordelijke samenleving is uit
gebreid behandeld en die discussie ligt al
weer lang achter ons. 

De regering regeert, de politiek rea
geert, maar een visie op de samenleving 
van de toekomst, te weten het jaar twee
duizend, ontbreekt ons inziens. Men 
constateert dat vrouwen ook betaalde ar
beid willen verrichten naar aanleg en 
opleiding, ongeacht de burgerlijke staat; 
men constateert dat de combinatie van 
betaalde arbeid en ouderschap - waar 
ouders/opvoeders beiden verantwoorde
lijkheid dragen voor de verzorging en be
geleiding - moeilijk is, maar bij die 
constatering blijft het. Theorie en praktijk 
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kloppen lang niet altijd, zeker niet waar het 
betreft de verzorging en opvoeding van 
de volgende generatie. 

In de Oostbloklanden moeten aile men
sen buitenshuis werken om een eenvou
dig gezinsinkomen te verwerven, schrijft 
Gorbatsjow in zijn boek 'Perestrojka'. In 
het hoofdstuk over de positie van de 
vrouw zegt hij: 'Vrouwen in de Sowjet Unie 
zijn opgenomen in het produktieproces, 
maar men schenkt te weinig aandacht aan 
haar rechten als moeder en huisvrouw'. 
De Sowjet-leider pleit niet voor het geza
menlijk ouderschap, waar wij in onze sa
menleving naar streven, maar geeft aan 
dat de dubbele belasting voor de vrouw 
als werkkracht en als ouder - net als ook 
in de praktijk hier voorkomt - in de Oost
bloklanden volop bestaat. 

In onze dag-/weekbladen verschijnen 
regelmat1g artikelen over zogenaamde 
'ontgroening' en 'kinderopvang' en ook 
een boekje als 'Het kind als keuze', ver
schenen onder redactie van G.A.B. Frin
king en J.H.M. Nelissen, geeft duidelijk 

C.H Evenhu1s-van Essen (1921) IS l1d van de Adv1es Com
miSSie Vreemdel1ngenzaken. kroonl1d van de Soc1ale Verze· 
kenngs Bank en was l1d van de Tweede Kamer 1977-1986 
voor het CDA 
Mr J.CJ Smallenbroek (1952) IS 1nspecteur van ·s Rljksbe
lastlngen en onder andere l1d van de EmanC1pat1e Raad en 
voo'zltter van de CDA-afdel1ng Amsterdam-Zu1d. 
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aan dat er een probleem bestaat. Het sa
menvallen van plichten, opleidingen en 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt leidt 
tegenwoordig tot de zogenaamde uitstel
baby. Wanneer deze het resultaat is van 
een weloverwogen besluit, valt dit natuur
lijk onder de eigen verantwoordelijkheid. 
Maar wanneer deze situatie ontstaat door 
omstandigheden van buitenaf deugt er 
iets niet in de samenleving. 

In 1980 tijdens de Conferentie van de 
Verenigde Naties in Kopenhagen over de 
positie van de vrouw, stelde de Neder
landse delegatie onder Ieiding van de 
toenmalige staatssecretaris Jeltien Kraaye
veld-Wouters, een belangrijk punt aan de 
orde, namelijk de biologische verschillen 
tussen man en vrouw in verband met het 
krijgen van kinderen. Voor de vrouw bete
kent het dat in praktisch aile situaties de 
kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt vast
staat. De gedachte dat ouders gezamen
lijk gezinsverantwoordelijkheid hebben en 
dat het moederschap geen meerwaarde 
heeft ten opzichte van het vaderschap, 
blijkt in de praktijk niet te worden gehono
reerd. 

De natuur heeft de vrouw immers wei 
voorbestemd om in geval van ouderschap 
gedurende negen maanden intern de 
zorg te dragen voor het nieuwe Ieven. 
Wanneer zij de baby zelf wil voeden komt 
er nag een periode bij. Hoewel het ouder
schap natuurlijk een zaak is van de ouders 
zelf, blijkt dat in de praktijk - en Iaten wij er 
van uitgaan onbedoeld - de overheid er 
wei degelijk invloed op heeft. 

Hier wordt bewust het begrip 'ouder
schap' gehanteerd, omdat ouders beiden 
verantwoordelijk zijn voor het opvoeden 
en begeleiden van kinderen. En het ge
bruik van het woord 'moederschap' valt in 
relatie tot het verrichten van betaalde ar
beid direct in het nadeel van de vrouw uit. 
Nag steeds blijft er vaak het vooroordeel 
bestaan dat de vrouw een relatie zal heb
ben, zal willen trouwen en een gezin stich
ten en daarom tenminste een risico is op 
de arbeidsmarkt. Voor de man daarente-
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gen pleit de analoge situatie in zijn voor
deel: Door huwelijk en gezin lijkt stabiliteit 
en verzorging, oak voor de kinderen, ge
waarborgd. 

Arbeidsleven 
Oudere generaties hebben een ander ar
beidspatroon dan jongere generaties. De 
oudere generaties zijn veelal op of rand 
hun veertiende jaar begonnen met wer
ken. Slechts een kleine groep is omstreeks 
het twintigste jaar gaan werken. Gehuwde 
vrouwen werden of ontslagen of verlieten 
na verloop van tijd 'vrijwillig' de betaalde 
arbeid wegens het krijgen van kinderen. 
De participatiegraden van mannen en 
vrouwen op de arbeidsmarkt zijn daar
door aanzienlijk gaan verschillen. Dit geldt 
met name voor de oudere generaties. 
Daardoor zijn in latere jaren groepen vrou
wen ontstaan die gaarne willen herintre
den op de arbeidsmarkt. De groep man
nen kent een onafgebroken beroepsleven 
met wellicht korte periodes van werkloos
heid en ziektes daarin. 

Hun beroepsleven wordt vaak afgebro
ken door (gedeeltelijke) arbeidsonge
schiktheid. Een andere groep kiester voor 
om vervroegd uit te treden. Of wei omdat 
zij moe zijn, of wei zij dan plaats kunnen 
maken voor jongeren. Tenslotte is er een 
groep ouderen, behorende tot de poten
tiele beroepsbevolking, die werkloos is en 
niet of nauwelijks meer aan de slag zal ko
men. In de huidige situatie werkt van de 
generatie boven de vijftig jaar slech[s een 
derde deel van de potentiele mannelijke 
beroepsbevolking. Het gros van het twee 
derde deel heeft omstreeks vijfendertig ja
ren gewerkt. Het aantal vrouwen van deze 
generatie dat betaalde arbeid verricht, 
bestaat voor een zeer gering gedeelte uit 
gehuwden, dan wei vroeger gehuwden. 
De rest zijn ongehuwd gebleven vrouwen. 

Het voorafgaande is een korte schets 
van het traditionele arbeidspatroon. T e
genwoordig begint men op latere leeftijd 
te werken, daar opleiding en studie Ianger 
duren. Wat wellijktte blijven is dat mannen 

145 



een onafgebroken beroepsleven doorlo
pen. Vrouwen en mannen, die niet de zorg 
voor kinderen hebben, hebben in het al
gemeen een soortgelijk traditioneel ar
beidspatroon. Maar als er kinderen ko
men of zijn, ligt dit voor vrouwen anders. 
Het traditionele arbeidspatroon is aan her
ziening toe. Naast vervroegde uittreding 
en pensioenering is er sprake van een 
grate uitstoot van goede arbeidskrachten. 
Een onafgebroken beroepsleven leidt tot 
verkorting van het arbeidsleven, terwijl 
voor zorg en verzorging van kinderen ge
durende die tijd weinig of geen plaats is. 
Educatief verlof of langdurig verlof binnen 
het beroepsleven is niet of nauwelijks mo
gelijk. Arbeidsorganisaties zijn hier niet op 
ingesteld. Veelal zijn zij zelfs niet ingesteld 
op een langdurig zwangerschaps- of be
vallingsverlof. 

Kinderen 
In de huidige situatie komt het zeer regel
matig voor dat vrouwen moeten kiezen 
tussen werk of kinderen. Arbeidsorganisa
ties (werknemers en werkgevers) zien de 
gevolgen van het krijgen van kinderen als 

Werkgevers en werknemers 
zijn niet ingesteld op 
langdurig verlof binnen het 
beroepsleven. 

'prive-problemen'. Niettemin wordt de 
werkvloer van de organisatie wei met de 
gevolgen belast (collega's moeten bij
voorbeeld het werk overnemen). Noch 
door vervanging, noch door andere ade
quate oplossingen wordt de organisat1e 
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ontlast, zodat de zwarte piet wordt toe
gespeeld naar de vrouw. Voor prive-be
slissingen als de keuze van de woonplaats 
en de leefwijze bieden de arbeidsorgani
saties wei oplossingen (parkeergarages 
en uitkeringen voor nagelaten betrekkin
gen). 

Ouderschapsverlof, sparen van A TV
dagen, kinderopvangvoorzieningen van 
welke aard ook, langdurig verlof wegens 
gezinsomstandigheden met behoud van 
de aanstelling onder bepaalde voorwaar
den zijn echter geen gemeengoed. Het is 
dikwijls mogelijk van voltijd- naar deeltijd
arbeid over te gaan, maar veelal zonder 
optie om later terug te keren naar voltijd. 
Daarnaast worden promotie- en door
stroommogelijkheden kleiner. Veel vrou
wen in de lagere functies kiezen dan ook 
maar voor uittreden wanneer ze kinderen 
verwachten. Werkgevers anticiperen op 
dit gedrag door vrouwen minder oplei
dingskansen in de arbeidsorganisaties te 
geven. Vrouwen melden zich minder voor 
cursussen aan, omdat het carriere
perspectief voor hen, ondanks voldoende 
kwal1ficaties, slechter is dan voor mannen. 

De huidige situatie bestendigt de 
slechte inkomenspositie van vrouwen. Dit 
heeft ook gevolgen voor hun oudedags
voorziening. lmmers, een uittredende 
vrouw krijgt te maken met de pensioen
breuk. Voor de vrouw met deeltijdwerk 
ontstaat er meestal een gat in de pen
sioenvoorziening wegens het toegepaste 
franchise-systeem. 

In mindere mate worden eenouder-gezin
nen getroffen door het ontbreken van 
oplossingen in de arbeidsorganisatie. 
Veel hoofden van eenouder-gezinnen zijn 
overigens werkloos, arbeidsongeschikt, 
dan wei bijstandsgerechtigd of aangewe
zen op nabestaandenpensioen. De vraag 
is, waarom bedrijfsleven en de overheid 
zich zo weinig gelegen Iaten liggen aan 
vorengenoemde problemen, terwijl de 
werkgevers in deze mensen hebben gein
vesteerd door kosten te maken voor solli-
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Arbeidsparticipatie van hoofden en moeders van een- en tweeoudergezinnen met ten minste een 
kind jonger dan 18 jaar en met ten minste een kind jonger dan 12 jaar (in procenten)1 

niet werkend met werkend 2 met 

kind kind kind kind 
< 18 <12 < 18 < 12 

hoofden van tweeoudergezinnen 10 8 90 92 

alleenstaande ouders3 71 80 29 20 
waarvan 

weduwnaars 25 40 75 60 
gescheiden vaders 35 53 65 47 

weduwen 86 93 14 7 
gescheiden moeders 71 79 28 21 
ongehuwde moeders 83 85 17 16 

moeders in tweeoudergez1nnen 73 76 28 24 

moeders 1n eenoudergezinnen 76 81 24 19 

1 De absolute steekproefaantallen zijn in tabel4.3 weergegeven. 
2 Heeft 1nkomen uit dienstbetrekking of eigen ondernem1ng. 
3 lnclusief gehuwde alleenstaande ouders en alleenstaande vaders. 

Bron CBS. WB0'85 

citatie, inwerken, interne opleiding (ook 
voor de lagere functies zijn interne oplei
dingen geen uitzondering meer), stages 
en dergelijke. De overheid heeft door mid
del van onderwijsvoorzieningen langdurig 
kosten gehad, zodat de totale investering 
bij voorzichtige berekening ruim honderd
duizend gulden zal zijn geweest. Deze be
dragen zullen, naarmate de functie hoger 
is, aanmerkelijk meer zijn. * 

Een k1nderopvangvoorziening kost na 
eigen bijdrage f 5000,-. Dit is ongeveer 
5% van de investering. Het probleem is: 
wie gaat de f 5000,- betalen. Er zijn ook 
andere mogelijkheden, zoals wij reeds op
merkten. 
In ieder geval mag worden aangenomen, 
dat een weggaan van de arbeidsmarkt 
zonder afspraak tot terugkomen een dure 
aangelegenheid is. De vraag is, of we van 
een verantwoordelijke samenleving kun
nen spreken wanneer aileen vrouwen 
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zulke keuzen moeten maken. 
Hebben ouders/opvoeders het recht 

zelf te bepalen in welke omstandigheden 
zij hun kinderen opvoeden? Wordt opvoe
den en begeleiden van kinderen niet te 
simpel afgedaan met kinderopvang en de 
constatering dat zij zich na 12 jaar maar 
moeten redden. En wordt begeleiding en 
opvoeding niet te snel afgedaan als be
moeizucht, die bovendien slecht is voor 
de ontwikkeling? Wie van de ouders/ 
opvoeders slaakt geen zucht van verlich
ting wanneer hun kind een opleiding met 
succes heeft afgesloten en de onderlinge 

• De kosten - per 1aar - per leerl1ng op de bas1school ZIJn 
I 4175 -, de gem1ddelde kosten 1n het voortgezet onder
WIJS en beroepsonderwiJS ZIJn I 5500 - HBO en WO onge
veer I 7500,- (na verreken1ng collegegeld). Kosten van 
werv1ng en 1nwerkperiode van mensen voor lag ere funct1es 
b11 de PTT ZIJn f 35000,- BeciJfer~ngen door overhe1ds
d1ensten komen ook 1n de buurt van dergelijke bedragen. 
Schoolt11d ± 13Jaren x ± 5000.- ~ 65000.- + 35000.
(kosten werkgever) ~ 1 00 000. -
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lnkomensbronnen (in procenten)1 en besteedbaar huishoudensmkomen (in dwzendtallen gut-
dens per ;aar)Z 

loon wins! ABW RWW WW/ WAO/ AWW/ oveng besteedbaar 
WWV AAW pensioen inkomen 

tweeoudergezinnen 82 15 3 3 6 35.3 

eenoudergeztnnen3 26 5 46 6 3 5 15 3 21.6 
waarvan 

weduwnaars 62 14 0 4 8 7 9 0 30.5 
geschetden vaders 61 13 8 10 5 14 0 2 29.6 

weduwen 9 5 2 1 0 6 91 3 24.2 
gescheiden moeders 26 4 59 6 3 4 3 4 20.3 
ongehuwde moeders 14 3 66 10 2 3 3 3 18.1 

1 Meer dan een bron IS mogelijk. 
2 De absolute steekproefaantallen zijn in tabel4.3 weergegeven. 
3 lnclusief gehuwde alleenstaande ouders en alleenstaande vaders. 

Bron CBS. WB0'85 

verhoudlng ongeschonden is gebleven? 
En ben je na een werkdag werkelijk nog in 
staat ontspannen te reageren op kinderen 
van welke leeftijd dan ook? 

De overzichtscijfers van de OECD 1987 
geven aan dat dit, ondanks of dankzij kin
deropvang en verschillende school
systemen, ook elders in de wereld een 
probleem is. Het aantal buitenshuis wer
kende vrouwen, inclusief deeltijdwerk
sters is in Belgie 51%, West-Duitsland 
51%, ltalie 41%, Nederland 41% en Zwe
den 78%. 

De samenleving zal meer rekening 
moeten houden met de verschillende pe
rioden in een mensenleven, namelijk met 
een periode van betaalde arbeid, van on
betaalde arbeid en van ouderschap. De 
samenleving ziet kinderopvang uitsluitend 
als opvang voor de kinderen van de bui
tenshuis werkende moeders. Over vaders 
wordt niet gesproken. Dit is een misvat
ting. Ook de meewerkende vrouwen in de 
gezinsbedrijven, die vaak niet zichtbaar 
zijn in de statistieken, rle duizenden vrijwil
ligers/sters met gezinsverantwoordelijk
heid, vrouwen die een opleiding willen vol
gen of vervolgen, zouden van kinderop-
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vang gebruik moeten kunnen maken. 
Een toelage of bijvoorbeeld verhoging 

van de kinderbijslag voor het eerste kind 
van 0-4 jaar voor de ouder/opvoeder 
die de eerste zorgverantwoordelijkheid 
draagt, kan voor kinderopvang gebruikt 
worden. De ouders/opvoeders kunnen 
dan ook zelf bepalen op welke wijze zij in
vulling willen geven in gezamenlijke ver
antwoordelijkheid aan de kinderopvang. 

Gemeentelijke overheden en het parti
culier initiatief zullen hier ongetwijfeld op 
reageren door het creeren van opvang, 
waarvoor zij natuurlijk een bijdrage vra
gen. Kinderopvang door bedrijven geor
ganiseerd voor kinderen van 0-4 jaar van 
werknemers, kunnen weliswaar ook in 
een behoefte voorzien, maar voorkomen 
moet worden dat dit aileen geldt voor de 
moeders in een bedrijf. Deze voorziening 
in bedrijven dient zowel door de vader als 
door de moeder te kunnen worden ge
bruikt. 

Verantwoordelijke samenleving 
Volgens velen bestaat bovenbeschreven 
probleem niet, want man en vrouw kun
nen onderling uitmaken hoe ze een en an-
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der regelen. Dit deel van de verantwoor
delijke samenleving zou derhalve beho
ren tot de prive-sfeer. Deze woordvoer
ders miskennen dat de vrouw in ieder ge
val na negen maanden zwangerschap 
een periode van tenminste vier maanden 
fysiek nog voor een groot deel in beslag 
wordt genomen door het kind. Na deze 
periode is het wat makkelijker om regelin
gen te treffen. Maar ook dat moet niet on
derschat worden, want de vrouw heeft de 
medewerking van de partner nodig. 

Minder vrouwen willen 
kinderen uit onzekerheid 
over de gevolgen voor hun 
werk. 

Heeft de overheid in deze een taak om 
voorwaarden te scheppen - hoe de situa
tie ook is - om een deel van de eigen ver
antwoordelijkheid van de partners te ver
lichten? lndien blijkt, dat mmder vrouwen 
de verantwoordelijkheid voor kinderen 
wlllen nemen omdat ze niet zeker zijn of ze 
wei voldoende zorg kunnen geven aan de 
kinderen in combinatie met betaalde ar
beid, dan lijkt er plaats voor een dee I over
he1dsverantwoordelijkhe1d. Deze notie 
hoeft niet aileen te zijn ingegeven door het 
dalend aantal geboorten, maar ook door 
de overweging dat het onrechtvaardig is 
dat vrouwen, door het dragen en verzor
gen van kinderen, in een nadel1ger positie 
belanden dan mannen. Ook op de werk
gevers rust de plicht om iedere werkne
mer gelijke mogelijkheden te b1eden. Be
lemmeringen, die aan de sekse zijn ver
bonden, dienen hier niet in de weg te 
staan. 
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Arbeidsmarkt 
Er zijn zakelijke argumenten om vrouwen 
zolang mogelijk op de arbeidsmarkt te 
houden. De arbeidsmarkt is in bepaalde 
sectoren (zeer) gespannen. Goed opge
leide vrouwen zijn een groep om uit te put
ten. Volgens middellange termijnverken
ningen zullen de spanningen op de ar
beidsmarkt tegen het eind van deze eeuw 
toenemen. Hoe grater de beroepsbevol
king, hoe evenwichtiger aan dit probleem 
het hoofd kan worden geboden. Het ge
vaar van deze redenering is, dat zij de 
groep vrouwen als een reserveleger ziet. 
Anderzijds hebben vrouwen, wanneer ze 
blijven deelnemen aan de betaalde arbeid 
meer uitzicht op financiele onafhankelijk
heid. 

Door eigen inkomen, dan wei door uit
zicht op behoud van de functie na enige 
tijd verlof, blijft financiele onafhankelijk
heid gewaarborgd. Velen vergeten ook, 
dat de vrouw grote financiele risico's loopt 
door het feit dat bij echtscheiding de ali
mentatie gelimiteerd wordt en doordat de 
aanspraak van de vrouw op de pensioen
rechten over het aantal jaren dat zij, in 
overleg met haar man, geen betaalde ar
beld verrichtte maar voor het gezin 
zorgde, nog steeds niet geregeld is. 

Maatregelen 
Enkele suggesties: 
- Sparen van ATV-dagen voor langere 

op te nemen periodes verlof. 
Doorbreking van het onafgebro~en be
roepsleven door educatief verlof. 
Verlof wegens gezinsomstandighe
den, ouderschapsverlof. 
Kinderopvangvoorzieningen; binnen
en buitenschoolse opvang. 
Verlenging van het arbeidsleven, zodat 
tussentijds langere pauzes mogelijk 
zijn. 

- Het door Iaten !open van de arbeids
overeenkomst gedurende vrijwillige af
wezigheid tijdens vorengenoemde mo
gelijkheden. 

Om deze suggesties mogelijk te maken 
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pleiten wij voor de oprichting van een 
fonds voor educatief verlof en andere ver
loven. Dit fonds wordt gevoed door het 
verminderen van VUT-rechten. Wij kiezen 
voor deze mogelijkheid om de volgende 
redenen: 
1 veel VUT-gerechtigden hebben nog 

geen veertig pensioenjaren; 
2 de spanningen op de arbeidsmarkt ne

men toe, zodat het vrijmaken van plaat
sen minder noodzakelijk is dan een 
paar jaar geleden; 

3 over vijftien a twintig jaar doet deze 
groep een groot beroep op zorg, de 
jongere generaties kunnen behulp
zaam zijn door opname van verlof ten 
laste van het fonds; 

4 het bevorderen van oudere actieven in 
de samenleving; 

5 mogelijk maken van deeltijd-VUT; 
6 evenwichtiger samenstelling van de 

beroepsbevolking naar leeftijd; 
7 collectieve lastendruk wijzigt nauwe

lijks. 

VUT-fondsen kunnen op dezelfde wijze 
als nu gefinancierd worden, hoewel ze 
dan een andere naam zullen krijgen. Te 
overwegen valt om te streven naar een ge
zamenlijk fonds, zodat de arbeidsmobili
teit niet geschaad wordt. Ouderschaps
verlof en kinderopvang kan ons inziens 
worden betaald uit besparingen op de in
vesteringen op werving, selectie en in
terne opleidingen. Wanneer een werkge
ver iemand een jaar Ianger houdt, Ievert 
dit reeds een besparing op. Doordat de 
beroepsbevolking gemiddeld meer erva
ring krijgt (betrokkenen blijven immers Ian
ger betaalde arbeid doen, dan wei zij ko
men eerder terug), wordt de produktie iets 
hoger, hetgeen neerkomt op een stijging 
van de arbeidsproduktiviteit. 
Op de middellange termijn zullen de 
kosten van het herintreden van vrouwen 
dalen. De huidige generatie van dertig 
jaar en ouder blijft herintreedster. Over 
tien a vijftien jaar moet hun aantal 
drastisch verminderd zijn. Eveneens op 
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de middellange termijn zullen minder 
bijstandsuitkeringen worden uitgekeerd, 
doordat meer vrouwen hun betaalde ar
beid hebben behouden. Naarmate meer 
mensen een inkomen hebben, zal het 
aantal tweeverdieners toenemen. lnko
mensafhankelijke subsidies, waarbij bei
der inkomen in de beschouwing wordt be
trokken, nemen per saldo af. Een groter 
aantal kinderen leidt ertoe dat de bevol
kingsopbouw redelijk evenwichtig blijft. 
Dit is van be lang voor de zorg voor de pe
riode na het jaar 2000. In deze macro
financiele benadering moeten de toe
komstig VUT-gerechtigden een veer Iaten 
ten behoeve van hun eigen toekomst. 
Daarnaast moet de overheid geld vrijma
ken voor voorzieningen. Dit Ievert werkge
legenheid op. Ruim een derde van de sa
larissen stroomt als belasting weer terug 
naar de collectieve middelen. 

Wellicht zal er ook nog sprake zijn van 
een geringer beroep op uitkeringen. 
Daarnaast dienen werkgevers iets bij te 
dragen uit hun besparingen op andere 
kostenposten. De werknemers kunnen 
een bijdrage leveren vanuit de arbeids
voorwaardenruimte. Wanneer we uitgaan 
- macro - van 0.1% van de loonsom, 
dan komt dat neer op ongeveer 300 mil
joen. Wanneer wordt gekozen voor een 
toelage op de kinderbijslag, kan worden 
overwogen om de overdracht van de ba
sisaftrek naar de alleenverdiener af te 
schaffen. Wellicht kan dit het beste gene
ratie-gewijze. Volledige afschaffing Ievert 
4.5 miljard op. 

De maatschappel.ljke ontwikkelingen 
zullen uitwijzen of de kostwinnersfacilitei
ten in hun huidige omvang zullen of moe
ten blijven bestaan. Volgens een bereke
ning van het ministerie van Sociale Zaken 
en Emancipatiebeleid is met deze facilitei
ten ongeveer 10 miljard gemoeid (bron: 
lnkomensnotitie 1986, pag. 109 e.v. ge
typte versie). In een voorstudie van de We
tenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid werd een bed rag van 29 miljard be
rekend. (a. Private leefvormen, publieke 
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gevolgen W.R.R. 1987, pag. 97 en b) re
dactie R.M.A. Jansweyer). Aanwending 
van deze bedragen in de komende jaren 
betekent een aanzet tot verandering. Aan 
de macro-benadering kleeft het grote be
zwaar dat de ondernemer met een be
perkt aantal mensen in dienst deze proble
men niet kan oplossen. Daarom dient een 
collectief fonds niet bij voorbaat uitgeslo
ten te worden. 

Ook de oudere mens wordt in deze tijd 
op een economisch zijspoor gezet. De ge
dachte dat bij vroeger pensioneren, eer
der stoppen met betaalde arbeid via de 
VUT, meerdere jongeren aan de slag kon
den, blijkt in de praktijk geen groot succes 
te zijn. Men had er ongetwijfeld meer van 
verwacht. Veel ervaring, kennis, discipline 
wordt op deze wijze vernietigd. In het al
gemeen is het 'oudere' zijn niet op een be
paalde leeftijd vast te stellen en dus per 
persoon verschillend. Bij sollicitatie kijkt 
men bij viJfenveertig jaar al zuinig en bo
ven de vijftig jaar is men bij het Gewestelijk 
Arbeidsbureau nog nauwelijks bemiddel
baar. Oat men dan 'te duur' is, wordt als 
vaststaand aangenomen en de mogelijk
heid voor nog een bepaalde opleiding 
wordt zelden meer in overweging geno
men. Aan een andere arbeidsverdeling 
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over de periode dat men betaalde arbeid 
verricht, aangepast aan leeftijd en ge
zondheid, bijvoorbeeld door invoering 
van deeltijd en flexibele werktijden wordt 
niet gedacht. 

Wanneer terecht het CDA waarde hecht 
aan een verantwoordelijke samenleving, 
dan zal het ook een politiek moeten voor
staan die mensen de kans geeft hun talen
ten te ontplooien en tijd en aandacht te ge
ven aan de naasten, jongeren en oude
ren. Ouders mogen hun werkzaamheden 
binnens- en buitenshuis verdelen naar 
hun eigen inzicht; zij moeten zich wei reali
seren dat hun keuzen consequenties heb
ben; gevolgen die een gezamenlijke ver
antwoordelijkheid van hen en de overheid 
zijn. 

De joods-christelijke traditie leert ons 
dat kinderen geen particulier eigendom 
zijn, maar onmisbare schakels in Gods 
verbond met de mensen. 
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C.S. Pisuisse 

'1992' en de culturele 
identiteit 

De soep wordt niet zo heet gegeten als zij 
wordt opgediend. Het wegva/len van de 
economische grenzen in de EG betekent 
geenszins de doodssteek voor onze eigen 
cultuur. Wei zu/len de contacten met an
dere culturen intensiever worden. Oat kan 
onze cultuur verrijken. 

Door de afspraak om voor 31 december 
1993 een zogenaamde 'interne markt' tot 
stand te brengen is de Europese integratie 
in een stroomversnelling terechtgeko
men. 

De snelheid waarmee wat jarenlang 
een utopie scheen werkelijkheid lijkt te 
worden, zorgt niet aileen voor groot en
thousiasme (euroforie), maar roept ook te
genkrachten op. Er rijzen allerlei vragen, 
waarvan het tot voor kort volstrekt prema
tuur zou zijn geweest om ze op te werpen. 
Kwesties die alles te maken hebben met 
de grotendeels nog onbekende gevolgen 
van '1992'. Zo wordt er plotseling volop 
gediscussieerd over de vraag of met het 
wegvallen van de grenzen ons relatief 
goede stelsel van sociale voorzieningen 
nog wei gehandhaafd kan blijven. Zal een 
efficiente misdaadbestrijding nog wei mo
gelijk zijn? Een andere vraag is die naar de 
gevolgen van '1992' voor het milieu (on
der andere actueel geworden door het 
overdreven fanatisme waarmee de Com-
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missie zich te weer stelt tegen de fiscale 
bevoordeling door de Nederlandse over
heid van kleine 'schone' auto's). Het is 
zeer terecht dat dergelijke zaken worden 
opgeworpen. Het gaat immers om be
langrijke aangelegenheden waarvoor in 
het algemeen geldt dat ze niet onderge
schikt kunnen worden gemaakt aan het 
streven naar de interne markt. Gelukkig 
hoeft dat ook niet. Hoewel hier veel meer 
over te zeggen valt, denk ik dat het onJuist 
is om genoemde belangen en '1992' als 
elkaars natuurlijke tegenpolen te be
schouwen. De belangen zullen of gelncor
poreerd moeten worden in het integra
tiestreven of, wanneer dit niet mogelijk is, 
op z'n minst worden gerespecteerd In het 
laatste geval zal van de lidstaten wei wor
den geeist dat ze de belangen op de 
meest gemeenschapsvriendelijke wijze 
behartigen. 

Culturele identiteit 
Een ander aspect dat de laatste tijd volop 
in de belangstelling staat, en hier will en we 
nader aandacht aan schenken, is de mo-

Mr CS. Prsursse (1957) rs als unrversrtarr docent werkzaam 
br: de vakgroep Europees- en economrsch recht van de Fa
cultert der Rechtsgeleerdherd van de Rr:ksunrversrtert Gro
nrngen. 
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gelijke bedreiging die '1992' vormt voor 
onze nationale culturele identiteit. Het be
lang van deze discussie moet niet worden 
onderschat. Naar mate er meer economi
sche (en politieke) bevoegdheden wor
den overgedragen aan de Europese Ge
meenschap, wordt de eigen culturele 
identiteit van de afzonderlijke lidstaten als 
onderscheidend criterium steeds belang
riJker. In het eindstadium van integratie, de 
zogenaamde Europese Unie (waar ieder
een een groot voorstander van is zolang 
het nog om een utopie gaat) zal het moge
lijk zelfs een van de weinige terreinen zijn 
waarop de nationale soevereiniteit nog 
enigszins tot uitdrukking kan worden ge
bracht. Kortom de nationale culturele 
identiteit is iets om ook bij de huidige stand 
van de integratie voorzichtig mee om te 
spnngen. 

Om de vraag te kunnen beantwoorden 
of de interne markt een bedreiging vormt 
voor de nat1onale cultuur, dient eerst te 
worden onderzocht wat we daaronder 
e1genlijk moeten verstaan. Om deze voor
vraag kunnen we niet heen. Oat zij dikwijls 
wordt vermeden is wei begrijpelijk. Maar 
wein1g begrippen zijn zo ongrijpbaar als 
juist cultuur. Het is onterecht het begrip 
cultuur te beperken tot kunst en sport. 
Hoewel deze er stellig deel van uit maken 
omvat het veel meer. Cultuur doortrekt 
heel ons Ieven, met inbegrip van de alle
daagse dingen. Zelfs met een ruime defi
nltie waarbij cultuur wordt omschreven als 
alles dat uitstijgt boven de primaire levens
behoeften, kortom als de franje van het Ie
ven, ontstaan er problemen. Waarom 
gruwt men bijvoorbeeld in sommige ian
den van zoute haring maar prakkizeren 
'wij' er niet over om een 'waterkonijn' of te 
wei een muskusrat te nuttigen? Waarom 
ziJn er (zo lijkt het althans) relatief meer 
dikke Duitsers dan dikke Nederlanders? 
Waarom sluiten Luxemburgers 's avonds 
de luiken van hun huizen en kun je in Ne
derland vrijelijk naar binnen kijken? Met 
recht spreekt men van verschillen in eet
en wooncultuur. De vraag hoe dergelijke 
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verschillen zijn ontstaan kan slechts beant
woord worden met behulp van vage be
grippen als 'volksaard' en 'mentaliteit' of 
met een dooddoener als 'dat is historisch 
nu eenmaal zo gegroeid'. De Neder
landse volksaard, die niet te definieren 
valt. maar waarbij iedereen zich wei een 
voorstelling kan maken, is het uiteindelijke 
resultaat van talrijke fact oren. Godsdienst, 
klimaat, geografische omstandigheden, 
beinvloeding door mensen van buiten en
zovoort. Het is deze volksaard ('typisch 
Nederlands') die, samen met de eigen 
taal, in belangrijke mate bepalend is voor 
onze culturele identiteit. De culturele iden
titeit is mede bepalend voor onder andere 
de structuur van onze staatkundige orde, 
het rechtsstelsel, de kijk op de medemens, 
het bestedingspatroon (dat Duitsers in 
grote auto's rijden en Nederlanders (ook) 
in kleine is waarschijnlijk niet aileen een 
kwestie van geld), het gevoel voor humor 
en amusement, de sport- en de kunst(be
leving), de architectuur en het onderwijs. 
Door de culturele identiteit wordt een natie 
gekarakteriseerd. Om elk misverstand te 
vermijden, met het eigene moet op een 
juiste wijze worden omgesprongen. Er 
kunnen redenen zijn waarom wij het pret
tig vinden om als Nederlanders in Neder
land te wonen. Dit is heel wat anders dan 
het verabsoluteren van het eigen karakter 
en van de eigen staat. Dan dreigen supe
rioriteitsgevoelens en nationalisme, de ge
schiedenis heeft genoegzaam aange
toond tot welke verschrikkelijke gevolgen 
dat kan leiden. Het op een juiste wijze om
gaan met de culturele verscheidenheid, 
staat in de weg aan een houding die ge
richt is op touter behoudzucht. 

Een werkbare definitie van het begrip 
nationale culturele identiteit lijkt niet moge
lijk. Het weerspiegelt een subjectief ge
voel met als resultaat dat een eventuele 
bedreiging door de interne markt voor 
onze culturele identiteit, nauwelijks valt 
aan te tonen of te weerspreken. De discus
sie krijgt daardoor al snel een abstract ka
rakter en loopt het gevaar gevoerd te wor-
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den op basis van sentimenten in plaats 
van op basis van argumenten. 

Interne markt 
Dit kan voorkomen worden via een meer 
casuistische aanpak. Door tegen de ach
tergrond van de 'interne markt' te kijken 
naar de gevolgen die het wegvallen van 
de grenzen heeft voor die terreinen waar 
nu nog duidelijk van een 'eigen' nationaal 
karakter sprake is, zijn we in staat om tot 
een afgewogen oordeel te komen. 

De 'interne mark!' omvat een ruimte 
zonder btnnengrenzen met een vrij ver
keer van goederen, personen, diensten 
en kapitaal (artikel 8 A, EEG-Verdrag). Om 
deze mark! te verwezenlijken beschikt de 
Gemeenschap over uitgebreide bevoegd
heden. Meer nog dan nu al het geval is, zal 
de uitoefening van deze bevoegdheden 
stellig leiden tot een soevereiniteitsbeper
king voor de lidstaten. 

Het vrij verkeer van goederen is te be
schouwen als de 'hoeksteen' van de in
terne mark!, daarom gaat daar in de eer
ste piaats onze aandacht naar uit. Er wordt 
wei gesuggereerd dat ons een vloedgolf 
aan cultuurvreemde produkten te wach
ten staat waardoor het eigen produkt 
wordt verdrongen en verstikt. Is deze ver
wachting reeel? In de eerste plaats moet 
worden opgemerkt dat het vrij verkeer van 
goederen, onder invloed van de recht
spraak van het Hot te Luxemburg, reeds 
in belangrijke mate is gerealiseerd, zodat 
ook nu de meeste produkten al op de Ne
derlandse markt kunnen worden afgezet. 
Daarnaast geldt dat het voor veel produk
ten niets uitmaakt waar ze vandaan ko
men. Het zal de gemiddelde consument 
'worst wezen' of de WC-pot waarop hij da
gelijks plaatsneemt uit ltalie dan wei uit Ne
derland afkomstig is. Bij dergelijke pro
dukten word! de keus slechts ingegeven 
door de verhouding tussen kwaliteit en 
priJS. Eventueel wringt de schoen bij die 
produkten waaraan een typisch nationaal 
karakter kleeft. Meestal gaat het daarbij 
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om voedingsmiddelen, waarbij de keuze 
in belangrijke mate wordt bepaald door 
smaak. Een gevestigde smaak laat zich 
moeilijk veranderen. Voor zover buiten
landse produkten weten door te breken, 
hoeft dat niet per se een bedreiging te vor
men voor het nationale produkt. lntegen
deel, het kan juist een verrijking van de 

De keuze die we hebben 
uit souvlaki, pizza en paella 
is niet ten koste gegaan 
van de kruimige aardappel 
met jus. 

cultuur betekenen. Een goed voorbeeld 
biedt de horeca. De keus dte we hebben 
uit souvlaki, pizza en paella, is niet ten 
koste gegaan van de vertrouwde kruimige 
aardappel met vette jus. Trouwens in onze 
keukens thuis is het niet anders, het is JUist 
de variatie die het Ieven aantrekkelijk 
maakt. Soms ltjkt het also! de integratie in 
onze magen verder is voortgeschreden 
dan in onze hoofden. Oat buitenlandse 
produkten zich moeten aanpassen aan 
'onze' smaak is evident. 'Typtsch lta
liaanse restaurants' komen ongetwijfeld 
meer in Nederland voor dan in ltalie zeit. 

Een andere veel gehoorde klacht is dat 
bij een daadwerkelijk vrij verkeer van goe
deren de kwaliteit van de produkten (die 1n 
Nederland over het algemeen relatief 
hoog 1s) omlaag zal gaan. lnderdaad zal 
het, meer nog dan nu reeds het geval is, 
zo worden dat produkten die in de ene 
lidstaat, overeenkomstig de aldaar gel
dende voorschriften op de markt zijn ge
bracht, ook in de andere lidstaten zullen 
moeten worden toegelaten. Dit op basis 
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van het systeem van wederzijdse erken
ning van elkaars normen. Met betrekking 
tot voedingsmiddelen is de Commissie 
van mening dat slechts harmonisatie van 
de meest essentiele gezondheidsvoor
schriften noodzakelijk is. Voor het overige 
zou volstaan kunnen worden met een 
goede informatieverschaffing via etiketten 
en verpakkingen. Dit standpunt kan er in
derdaad toe leiden dat de kwaliteit van het 
land met de laagste norm (het daaraan 
voldoen garandeert immers reeds een vrij 
verkeer) gemeengoed wordt. Men dient 
echter te beseffen dat aan de andere kant 
ook het wei harmoniseren van warenvoor
schriften tot gevolg kan hebben dat juist 
typisch nationale produkten moeten ver
dwijnen. Ter illustratie kan in dit verband 
genoemd worden de richtlijn van de Raad 
die er toe verplicht dat de ons zo ver
trouwde woensdagse gehaktbal binnen
kort met de benaming 'vleesbereiding' 
moet worden getooid. Bovendien zijn er 
tegenkrachten. Door de grotere concur
rentie in een interne markt wordt de positie 
van de consument versterkt. Dit kan niet 
aileen positief uitwerken op de kwaliteit in 
het algemeen, in ieder geval leidt het tot 
een diversificatie van het produktaanbod. 
Wanneer een kwalitatief hoogstaand ty
pisch nationaal produkt ons echter dier
baar is, dan zal dat mijns inziens geen en
kel gevaar !open te verdwijnen. Een voor
beeld uit de praktijk om dit te illustreren. 
Op basis van het oude Reinheitsgebot 
was de Duitse biermarkt feitelijk niet toe
gankelijk voor buitenlandse bieren met 
additieven. Vorig jaar heeft het Hof van 
Justitie gelast dat het buitenlandse bier 
met additieven (conserveermiddelen bij
voorbeeld) toch moet worden toegelaten. 
Betekent d1t nu het einde voor het traditio
nele Duitse bier? Geenszins, met recht 
hechten de Duitsers aan hun nationale 
biertje. Daarenboven hebben de Duitse 
brouwerijen gezamenlijk een permanente 
campagne op poten gezet om het publiek 
er nadrukkelijk op te wijzen dat hun bier 
zuiver is. Dit laatste aspect mag niet wor-
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den onderschat. Door voorlichting via eti
ketten en verpakkingen, daartoe verplicht 
op basis van gemeenschapswetgeving, 
of op eigen initiatief door bedrijven wordt 
de consument in de gelegenheid gesteld 
een bewuste keus te maken. Op basis van 
dezelfde redenering is het, ondanks uit
spraken waarin het Hof eveneens vrij ver
keer gelastte, waarschijnlijk dat Nederlan
ders de hogere prijs voor lief nemend blij
vend zullen kiezen voor de 'eigen' jenever 
met een verplicht hoger alcoholpercen
tage dan de Belgische. Voor de ltalianen 
en de Duitsers geldt hetzelfde met betrek
king tot respectievelijk de verplicht van 
harde durumtarwe gemaakte traditionele 
pastaprodukten en de van Iauter vlees ge
maakte traditionele worst. 

T enslotte moet worden opgemerkt dat 
ook na '1992' de afzonderlijke lidstaten, 
zolang er geen harmonisatie van voor
schriften heeft plaatsgevonden, nog de 
mogelijkheid zullen hebben om produk
ten van de nationale markt te weren wan
neer deze daadwerkelijk gevaar opleve
ren voor met name de volksgezondheid, 
de openbare orde of het milieu. Het is aan 
het Hof van Justitie om te toetsen in hoe
verre een beroep van een lidstaat op een 
dergelijk balang rechtmatig is. Zo heeft 
het recentelijk beslist dat Denemarken uit 
milieuoverwegingen bevoegd is om de 
verkoop van bier en frisdrank aileen toe te 
staan in statiegeldverpakkingen. 

AI met al moet worden geconcludeerd 
dat het beeld van door inferieure buiten
landse produkten weggedrukte nationale 
produkten sterk is overdreven. 

Het nationale mediabestel 
Wanneer we het over de nationale cultu
rele identiteit hebben dan wordt vaak me
teen gedacht aan ons zo kenmerkende 
omroepbestel. Als gevolg van het discri
minatieverbod op grond van nationaliteit 
en het vrij verkeer van diensten mag de 
Nederlandse overheid ook bij de huidige 
stand van de integratie geen protectio
nistische politiek meer voeren. Dit bete-
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kent, zo heeft het Hof beslist, dat commer
ciele satellietzenders, zolang er geen 
communautaire voorschriften zijn met in
achtneming van de voorschriften welke 
voor nationale reclameuitzendingen gel
den, ook op Nederland gerichte reclames 
mogen uitzenden. Films zullen mogen 
worden voorzien van Nederlandse onder
titeling. De nieuwe Mediawet bevat naar 
de mening van de Commissie nog een 
aantal voorschriften die in strijd komen 
met het gemeenschapsrecht. Het gaat 
hierbij bijvoorbeeld om de verplichting 
voor de Nederlandse omroepen om een 
bepaald percentage van hun opdrachten 
te besteden bij het nationale facilitair be
drijf. Zelfs wanneer het Hof de Commissie 
gelijk geeft in de nog lopende procedures, 
vormt dit op zichzelf geen bedreiging voor 
ons publieke omroepbestel. De regering 
heeft, onder invloed van in het kader van 
de Raad van Europa gemaakte afspraken 
en omdat men om politieke redenen de 
kijk- en luistergelden niet verder wil verho
gen, inmiddels besloten de STER-reclame 
uit te breiden. De inkomsten uit kijk- en 
luistergeld (naast de STER-gelden) ver
schaffen de Nederlandse omroepen een 
enorme voorsprong ten opzichte van de 
commerciele satellietzenders. Zenders als 
Sky Channel en Super Channel draaien 
met groot verlies. De kijkcijfers zijn slecht, 
hetgeen niet onbegrijpelijk is nu hun pro
gramma's noodzakelijkerwijs om de ha
verklap worden onderbroken door re
clame. Door de onvermijdelijke komst van 
nieuwe satellietzenders (waardoor oc kij
ker kan kiezen uit nog meer triviaal amuse
ment en aftandse films) zal de spoeling 
voor hen aileen maar dunner worden. Het 
budget dat het bedrijfsleven ter beschik
king staat om te adverteren is immers niet 
onbeperkt. Van de 119 miljoen huizen in 
het democratisch gedeelte van West 
Europa zijn er bovendien slechts 13 mii
JOen aangesloten op de kabel. De belang
stelling voor prive schotelantennes is (en 
echt niet aileen vanwege de nog hoge 
prijs) zeer gering. De bedreiging die zou 
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uitgaan van een vercommercialiseerde 
Nederlandse omroep (AVRO, TROS, Vero
nica) op het dan resterende 'publieke ge
deelte' is vele malen grater. Of dit laatste 
er binnenkort van komt is een politieke 
keuze. De soms geuite gedachte dat na
tionale commerciele televisie een must is 
in het Iicht van '1992' lijkt vooralsnog niet 
te worden bevestigd door de realiteit. 

Massale toestroom buitenlanders? 
Het gevaar van Uberfremdung (de term 
laat zich niet vertalen, een kwestie van cul
tuur?) is niet zo groot. Tot in lengte van da
gen zullen er allerlei barrieres blijven be
Jtaan, die het moeilijk maken om in een 
andere lidstaat te gaan werken. Vrijwel 
iedereen is gehecht aan eigen 'huis en 
haard'. Slechts in uitzonderlijke situaties, 
bijvoorbeeld in geval van langdurige 
werkloosheid of wanneer er in een ander 

Het beeld van zich massaal 
naar het rijke Noorden 
verplaatsende werknemers 
is veel te somber. 

land veel meer te verdienen valt, zijn som
migen bereid om zich definitief in een an
der land te vestigen. Voor Nederlanders 
met een hoog opleidingsniveau is het van
wege de taalbarriere veelal eenvoudiger 
om in het buitenland te gaan werken dan 
andersom. Het scenario van zich massaal 
naar het rijke Noorden verplaatsende 
werknemers lijkt dan ook te somber. De 
komst in grote getale van 'gastarbeiders' 
(ook van buiten de EG) in de jaren zestig 
naar de grote steden was een gevolg van 
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de toenmalige overspannen arbeidsmarkt 
en zal niet snel herhaald worden. 

Wanneer we kijken naar het marktseg
ment van de professionele ku nst en sport 
(de cultuur in engere zin), dan valt op dat 
hier de integratie reeds lang een feit is. Het 
enige dat voor het publiek telt is de kwali
teit van het gebodene. Wanneer een Brit 
het best springt dan wordt hij (het ge
meenschapsrecht verplicht hier oak toe) 
en niet de Nederlandse medesollicitant 
door het Nationale Ballet aangenomen. 
Niemand heeft er problemen mee dat het 
(sinds kart Koninklijk) Concertgebouwor
kest wordt gedirigeerd door een ltaliaan. 
Het Eindhovense publiek is net zo enthou
siast wanneer de Deen Lerby scoort als 
wanneer dat geschiedt door een van zijn 
Nederlandse collega's. Andersom wor
den Gullit en Van Basten (zolang ze goed 
zijn) in ltalie op handen gedragen. Kortom 
het zijn hoogstens de instituten waar 'we' 
trots op zijn en wie er in optreedt of er in 
speelt is veelal slechts een kwestie van 
kwaliteit en geld. 

Ten aanzien van zelfstandige kunste
naars en artiesten uit andere lidstaten 
geldt dat deze recht hebben op een zelfde 
behandeling als de eigen onderdanen. 
Het al eerder genoemde verbod van elke 
discriminatie op grand van nationalitet (ar
tikel7 EEG-Verdrag) strekt zich in principe 
onverkort tot deze beroepsgroepen uit. 
Op de vraag of dit oak met zich mee
brengt dat zij altijd in gelijke mate moeten 
kunnen profiteren van de voordelen van 
het nationale cultuurbeleid kom ik hieron
der terug 

Rest nag de vraag of onze taal in de ver
drukking zal komen. Het beheersen van 
vreemde talen wordt met name voor het 
internationaal opererende bedrijfsleven 
zonder enige twijfel steeds belangrijker. 
De vraag is echter of dit ten koste gaat van 
het Nederlands. Het spreken van een an
dere taal blijft altijd surrogaat in vergelij
king met de moerstaal waarmee we van 
jongs af aan vertrouwd zijn. Er zijn zo'n 20 
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miljoen Europeanen die thuis en op het 
werk Nederlands met elkaar praten. Deze 
markt is zo groat, dat het voor aanbieders 
blijvend aantrekkelijk zal zijn om 'Neder
landse' produkten en diensten aan te bie
den. Het betekent dat er altijd Neder
landstalige TV, kranten en radio zullen blij
ven. Oak het onderwijs zal blijvend in het 
Nederlands worden gegeven. Zoals hier
boven reeds is opgemerkt zal het aantal 
ingezetenen dat afkomstig is uit andere 
lidstaten relatief gering blijven. 

T er geruststelling kan een vergelijking 
worden getrokken met de Friese taal en 
cultuur. Deze hebben zich (gelukkig) in 
Nederland nag gedeeltelijk weten te 
handhaven, terwijl de objectieve positie 
ervan een veel zwakkere is dan die van de 
Nederlandse taal en cultuur in een Europa 
zonder economische grenzen. Friesland 
immers is overstroomd door allochtonen, 
in het onderwijs komt het Fries niet op de 
eerste plaats, Friestalige media zijn er nau
welijks, van politici en ambtenaren wordt 
veelal niet meer dan een passieve kennis 
van het Fries verlangd etc. 

Resumerend kunnen we stellen dat de 
soep niet zo heet wordt gegeten als zij 
wordt opgediend. Het wegvallen van de 
economische grenzen in de toekomst be
tekent geenszins de doodssteek voor 
onze eigen cultuur. '1992' vormt zelfs 
geen sluipmoordenaar in dit opzicht. Wei 
is het ongetwijfeld zo dat de contacten met 
andere culturen intensiever worden. Dit 
kan onze cultuur verrijken. We moeten 
nooit vergeten dat cultuur een dynamisch 
begrip is. Het is gevaarlijk te vluchten in 
Iauter conservatisme en protectionisme. 
Onze hedendaagse cultuur zou er bijvoor
beeld zonder het belangrijke stempel dat 
de Portugese joden er in de zeventiende 
en achttiende eeuw op hebben gedrukt 
anders hebben uitgezien. Waarschijnlijk 
zou het Nederlands voetbalelftal afgelo
pen zomer oak geen Europees kampioen 
zijn geworden zonder de voortreffelijke 
Surinaamse inbreng. Het is daarom ge
vaarlijk om krampachtig het oude en be-
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staande te will en hand haven. 'Beproeft 
aile dingen en behoudt het goede', luidt 
de wijze bijbelse spreuk die, hoewel uit 
haar verband gerukt zeker ook in dit geval 
opgaat. 

Nationaal cultuurbeleid 
Het bovenstaande beoogt niet te suggere
ren dat er voor de Nederlandse overheid 
in het geheel geen taak is weggelegd op 
het terrein van de nationale cultuur. lnte
gendeel, in de inleiding is er al opgewezen 
dat juist de eigen culturele dimensie 
steeds belangrijker wordt wanneer de in
tegratie voortschrijdt. De overheid dient 
op deze ontwikkelingen alert te zijn, al ge
biedt de eerlijkheid te zeggen dat de 
maakbaarheid van de samenleving zeker 
in cultureel opzicht zeer gering is. 

Het kan een goede zaak zijn dat dena
tionale cultuur (in de beperkte zin des 
woords) door de nationale overheid wordt 
gesteund en ook wordt uitgedragen in het 
buitenland. Hoewel het gemeenschaps
recht voorziet in een algemeen verbod op 
steunmaatregelen die de handel tussen 
de lidstaten beinvloeden en de mededin
ging vervalsen (de artikelen 92-94 EEG), 
worden 'culturele subsidies' in de praktijk 
toegestaan. Dit moet ook zo blijven. Oat 
de uitzonderingsbepalingen die gaan 
over toelaatbare steunmaatregelen met 
geen woord reppen over culturele subsi
dies wordt soms, en naar het schijnt ook 
door bepaalde stromingen binnen de 
Europese Commissie, gebruikt als argu
ment voor de stelling dat ze dus verboden 
zijn. Naar mijn overtuiging ten onrechte. 
Omdat het EEG-Verdrag een economisch 
karakter heeft, lijkt meer voor de hand te 
liggen dat het verbod van steunmaatrege
len in het geheel niet geldt voor subsidies 
in de culturele sfeer. 

Bij de door het EEG-verdrag verboden 
subsidie~ gaat het immers om mededin
gingsvervalsende steunmaatregelen met 
een economisch doel, waarbij de over
heidsbijdrage wordt gegeven om het 
e1gen bedrijfsleven een kunstmatige voor-
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sprong te verschaffen op de buitenlandse 
concurrentie. Nationale overheden zullen 
hiertoe slechts overgaan wanneer de 
overtuiging bestaat dat het uiteindelijk 
economische voordelen met zich mee
brengt of wanneer de werkgelegenheid 
wordt gediend. Naar deze economische 
maatstaven gemeten vormen culturele 
subsidies een slechte investering. De 
kosten staan in geen verhouding tot het 
economisch rendement. Oat overheden 
er desondanks mee doorgaan bewijst dat 
culturele subsidies een geheel ander doel 
dienen. Omdat aile lidstaten de eigen cul
tuur steunen, kan worden gesteld dat er 
geen sprake is van vervalsing van de me
dedinging. I ntegendeel, omdat het vrije 
spel van vraag en aanbod leidt tot een 
aanzienlijke verschraling van het cultuur
aanbod, vindt er juist concurrentie plaats 
op een niveau dat zonder overheidsbe
moeienis niet eens zou bestaan. Alles bij 
elkaar redenen genoeg om culturele sub
sidies ook in het Iicht van het EEG-Verdrag 
als rechtmatig te beschouwen. 

Een andere vraag is, wie er van nationale 
steun moeten kunnen profiteren. Het lijkt 
reeel, juist vanwege de aparte doelstelling 
van het cultuurbeleid, dat nationale over
heden aileen die instellingen en personen 
hoeven te steunen die op het eigen grond
gebied gevestigd zijn. Valt dit wei te rijmen 
met het algehele discriminatieverbod op 
grand van nationaliteit (artikel 7 EEG)? In 
de eerste plaats is het twijfelachtig of het 
toepassen van regelingen aileen op inge
zetenen, in aile gevallen hetzelfde is als 
discriminatie op grond van nationaliteit. 
Daarenboven geldt dat van discriminatie 
slechts sprake kan zijn wanneer er voor 
een verschil in behandeling geen objec
tieve rechtvaardiging bestaat. In het on
derhavige geval ligt de objectieve recht
vaardiging echter opgesloten in het eigen, 
niet economische karakter van culturele 
subsidies. De tegengestelde opvatting 
zou met zich meebrengen dat ook een in 
Landen gevestigde kunsthandelaar moet 
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kunnen profiteren van de Nederlandse 
aankoopregeling voor kunst. Omdat over
heden deze gevolgen terecht niet wensen 
zou dater toe kunnen lei den dat allerlei na
tionale culturele subsidies worden afge
schaft, een gevolg waar noch de cultuur 
noch de Gemeenschap mee gediend is. 

Wanneer er bepaalde gunstige regelin
gen gelden of faciliteiten worden ge
creeerd, dan moeten mijns inziens aile in 
Nederland gevestigde gemeenschapson
derdanen daarvan kunnen profiteren. 
Voorzover gerechtvaardigd door het doel 
van de subsidie kan echter ook 'taal' een 
bijkomend criterium vormen. Men hoeft 
van de Nederlandse overheid niet te ver
wachten dat deze ook de uitgifte van En
gelstallge boeken, of het maken van 
Duitstalige films gaat steunen. Zou echter 
een ltaliaan, die hier gevestigd is en de 
Nederlandse taal beheerst, een Neder
landstalig boek willen publiceren (een hy
pothetisch of op z' n minst uitzonderlijk ge
val), dan moet hij wanneer hij aan de ge
telde criteria voldoet wei van de subsidie 
kunnen profiteren. 

Zander dat het functioneren van de in
terne markt er noemenswaardig door 
wordt belemmerd, draagt het nationale 
cultuurbeleid er mede toe bij dat de ver
scheidenheid aan plaatselijke, regionale 
en nationale culturen die Europa zo aan
trekkelijk maakt in stand wordt gehouden. 

Omdat het EEG-Verdrag geen culturele 
paragraaf bevat, biedt het weinig ruimte 
voor een daadwerkelijk communautair 
cultuurbeleid. Het is de vraag of dit als een 
omissie moet worden beschouwd. De 
voortschrijdende economische, politieke 
en sociale integratie heeft zoals we gezien 
hebben gevolgen voor het culturele Ieven 
en zal automatisch le1den tot intensivering 
van de contacten tussen de diverse cultu
ren. De toekomst zal leren in hoeverre 
daarin de kiem ligt voor het bovenop de 
nationale identiteit ontstaan van iets als 
een 'Europese identiteit'. Vooralsnog lijkt 
het wenselijker dit proces de vrije loop te 
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Iaten, dan om een 'Europese identiteit' via 
Brusselse wetgeving van bovenaf op te 
leggen zolang daarvoor in de diverse sa
menlevingen nog geen draagvlak bestaat. 
Het kunstmatig benadrukken van een nog 
niet bestaande 'Europese identiteit' wekt 
de indruk dat een soort 'melting pot' naar 
Amerikaans model wordt nagestreefd. 
Maar weinigen hebben daar behoefte 
aan. Ook premier Lubbers niet, die tijdens 
de laatste Algemene Beschouwingen te
recht opmerkte dat recht moet worden ge
daan aan de' ... culturele aspiraties van de 
samenstellende delen van het Europa van 
de Twaalf. Geen nivellering, geen unifor
mering, geen identiteitsverlies, maar 
ru1mte voor de culturele identiteit.' 

In diverse mededelingen van de Com
missie wordt op z'n minst de indruk ge
wekt dat zij voor zichzelf een ruimere taak 
ziet weggelegd (onder andere 'Nieuwe 
aanzet voor de culturele actie in de Euro
pese Gemeenschap', december 1987). 
Een praktijkvoorbeeld waarbij de Com
missie mijns inziens de boog overspant 
biedt het voorstel voor een richtlijn van de 
Raad waarin wordt voorgesteld dat 60% 
van het op de televisie aangebodene van 
Europese origine dient te zijn. Een derge
lijk besluit zal niet aileen in de Verenigde 
Staten vanwege het protectionistisch ka
rakter veel weerstand oproepen, daar
naast is het nog maar de vraag of de ge
middelde Nederlander liever naar een lta
liaanse dan naar een Amerikaanse film 
kijkt. 

In het algemeen geldt dat een commu
nautair cultuurbeleid slechts wenselijk is, 
wanneer dat recht doet aan de verschei
denheid aan nationale culturen en daar
naast iets toevoegt aan de reeds be
staande nationale mogelijkheden. Zo is er 
geen bezwaar tegen dat de Gemeen
schap opleidingen voor vertalers en spe
cialisten in de restauratiesector financiert, 
of in het kader van het ERASMUS-pro
gramma stimuleert dat studenten een deel 
van hun studie elders doorbrengen. 
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Drs. Th.W.A. Camps 

Sturingsrelaties tussen 
staat en samenleving 

De lezer blijft achter met minder zekerhe
den dan waarmee hij began. Aldus 
Camps in zijn bespreking van: 'Bestuur en 
Meesterschap'. 'Bestuur en Meester
schap' is een bun del opstellen over sa
menleving, staat en sturing, verschenen 
onder redactie van ir. W.C.M. van Lies
hout e.a. bij de Staatsuitgeverij in Den 
Haag. Door de vnjmoedige schnjfwijze 
van de auteurs blijven publieke oplossin
gen achterwege. 

De verzameling opstellen onder de titel 
Bestuur en Meesterschap is verschenen 
ter gelegenheid van het afscheid van Dr. 
R.J. in 't Veld als directeur-generaal voor 
het Hoger Onderwijs. De opstellen gaan 
aile in op de dynamiek in de verhouding 
tussen staat en samenleving. De achten
twintig auteurs die aan de bundel een bij
drage hebben geleverd, hebben zeer ver
schillende relaties tot het onderwerp en 
dientengevolge bevat de bundel zeer ver
schillende benaderingen. Wetenschap
pers vanuit diverse disciplines, ambtena
ren met heel verschillende verantwoorde
lijkheden, bestuurders en politici uit allerlei 
bestuurslagen en bestuurders uit het 
maatschappelijke middenveld in brede 
zin leveren gebundeld een boeiende veel
kleurigheid op. 
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Staat-samen levi ng 
Het thema waarvoor de zeven redacteu
ren gekozen hebben, wordt in de inleiding 
uiteengezet door Dr. W.J.M. Kickert. In vo
gelvlucht geeft hij de ontwikkeling van de 
discussie over de verhouding tussen Staat 
en samenleving in het laatste decennium 
aan. Hij gaat daarbij met name in op de sa
menstelling van de ideologische voe
dingsbodem voor de verantwoording van 
ingrepen in het bouwwerk van de verzor
gingsstaat. De samenstelling van deze 
ideologische voedingsbodem wordt be
paald door discussies die in wisselwerking 
tussen politiek en wetenschap worden ge
voerd. Op basis van het debat dat zowel in 
kleine als in brede kring wordt gevoerd, 
ontstaan steeds nieuwe elementen voor 
de analyse en de verantwoording van de 
veranderende sturingsrelaties tussen 
overheid en samenleving. Het onderwerp 
van de bundel raakt het hart van de ideo
logische worsteling die de Nederlandse 
politieke partijen op dit moment doorma
ken. 

Liberalen, christen-democraten en so
ciaal-democraten zijn bezig met een her
formulering van de basis van hun politleke 

Drs. Th W A Camps (1955) 1s als sen1or-organ1sat1e-adv1-
seur werkzaam biJ RIJnconsult bv en hiJ IS fract1evoorZ1tter 
CDA N11megen. 
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uitgangspunten. De drie hoofdstromen in 
de politiek lijken de discussie over hun 
eigen ideologische basis met evenveel in
houdelijkheld te voeren als de discussie 
over die van de andere stromingen. De za
kelijke verklaringen die worden aangedra
gen voor het moment en de wijze waarop 
de discussies worden gevoerd overtuigen 
n1et helemaal. Een afdoende verklaring 
voor de beperkte levensduur van de ideo
logische bas1s van politieke partijen wordt 
niet geboden. 

Naast de politieke benadering van de 
sturingsrelat1e tussen overheid en samen
leving biedt de bundel een stevige dosis 
wetenschappelijke beschouwingen. Deze 
zijn van zeer uiteenlopende aard. Na le
zing van de biJdragen blijft vooral het 
beeld over van een interdisciplinaire ver
kenningstocht; onbekende streken wor
den bezocht en bekende plaatsen worden 
in een ander Iicht bekeken. Zo heeft de bij
drage van Prof. Dr. U Rosenthal het ka
rakter van het eerste en de bijdrage van 
Prof. Dr. A B. Ringeling het karakter van 
het tweede. Duidelijk blijkt uit deze en an
dere wetenschappeliJke bijdragen dat 
men op zoek is naar nieuwe wijzen voor 

Er is grote behoefte aan 
fundamentele doordenking 
over de verhouding tussen 
overheid en samenleving. 

de bestudering van de stunngsrelatie tus
sen overheid en samenleving. Analoog 
aan de ideologie-vraag van de politic1, kan 
men bij de wetenschappers spreken van 
een grate behoefte aan een nieuw para-
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digma voor de bestudering van het 
them a. 

De derde groep auteurs die min of meer 
herkenbaar in de bundel aanwezig is en 
eveneens een soort fundamentele worste
ling doormaakt, wordt gevormd door 
ambtenaren van diverse herkomst. Bij 
deze groep staat vooral het karakter van 
de relatie tussen politiek/bestuurlijk en 
ambtelijk management voorop. Oak in 
hun geval kan men spreken van een zoek
tocht naar een nieuwe basisattitude 

De laatste groep auteurs tenslotte die 
enigszins herkenbaar in de bundel te on
derscheiden is, is samengesteld uit 
bestuurders in verschillende sectoren. 
Oak in hun geval is sprake van een funda
mentele benadering van de sturingsrelatie 
tussen overheid en samenleving. 

De scheiding in vier groepen is enigs
zins arbitrair omdat een deel van de 
auteurs door stapeling van hoofd- en ne
venbezigheden tot meerdere groepen be
hoort. Bij aile auteurs valt op dat men op 
een 'vrijmoedige wijze' en niet al te zeer 
geremd door institutioneel eigenbelang 
gedachten heeft verwoord Deze benade
ring zorgt ervoor dat panklare oplossin
gen en panklare probleemschetsen ach
terwege blijven. 

De redacteuren hebben de groepen 
auteurs die in het bovenstaande zijn on
derscheiden ondergebracht in twee de
len. Het eerste deel van de bundel gaat 
over het 'Meesterschap van de Overheid'. 
Het tweede deel over het 'Eigenmeester
schap van de Samenleving'. Deze inde
ling is opgezet op grand van het uitgangs
punt dat in de diverse bijdragen is geko
zen. In deel1 'Meesterschap van de Over
heid' zijn beschouwingen opgenomen die 
de overheid als uitgangspunt voor de stu
ringsrelatie nemen. In deel 2 'Eigen
meesterschap van de Samenleving' staan 
de ontwikkelingen in de betreffende maat
schappelijke sectoren centraal. De secto
ren die aan bod komen zijn het hager on
derwijs en de gezondheidszorg. 
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Bij een boekbespreking die een groat 
aantal verschillende bijdragen tot onder
werp heeft is het altijd de vraag of een 
overzicht van aile bijdragen zinvol is. 
Naast een overzicht is het ook mogelijk om 
Ianger stil te staan bij een beperkt aantal 
bijdragen. In het geval van deze bun del 
kiezen we voor een gemengde bena
dering. Een aantal thema's dat regelmatig 
terugkeert zullen we als leidraad voor 
bespreking nemen. 

Sturing door de overheid 
De eerste drie bijdragen zijn van de hand 
van de hoogleraren Rosenthal, Ringeling 
en Van Vught. Zij gaan aile drie, zij het op 
zeer verschillende wijzen in op het thema 
'sturing door de overheid' in de samenle
ving. Met name Rosenthal benadert het 
thema op een filosoferende grensverleg
gende wijze. In zijn opvatting zijn de gang
bare sturingsmodellen zodanig onvolko
men afspiegelingen van de werkelijkheid 
dat teveel elementen die in de praktijk 
vorm geven aan de sturingsrelatie er mo
delmatig geen deel van uitmaken. Zijn be
toog eindigt in een pleidooi voor (h)erken
ning van serendipiteit (the happy use of 
good fortune) in besturingssituaties. De 
gelukkige samenloop van omstandighe
den dient te worden gecreeerd door 
bestuurders en vervolgens te worden 
ge"lntegreerd in de sturingsrelaties. Zelf 
zegt hij zich op ongebaande paden te be
wegen in zijn beschouwing (pagina 25). 
De combinatie van het historisch orde
nende betoog van Ringeling, het pleidooi 
van Van Vught voor meer gebruik van 
marktcobrdinatie vormt met het betoog 
van Rosenthal een mooi drieluik. 

Een volgend deel van de auteurs gaat in 
op de verhouding tussen Staat, individu 
en samenleving. Het gaat dan om een 
mengeling van staatsrechtelijke tot bijna 
rechtsfilosofische beschouwingen. Een 
van deze auteurs is de Tilburgse staats
rechtgeleerde Hirsch Ballin. Hij Ievert een 
doortimmerde beschouwing over het 
tweedelend paradigma in het denken 
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over wetgeving en beleid: de ene helft van 
de wereld van het beleid is de overheid, 
en zij bestuurt de andere helft, de samen
leving, door daar het gedrag aan normen 
te binden, of zij doet dat juist niet, laat de 
samenleving dus haar vrijheid (pagina 
60). 

De fundamentele beschouwingen over 
de verhouding tussen overheid en samen
leving zijn, zeker in het Iicht van de discus
sies die nu plaatsvi nden over de fundering 
van partijprogramma's zeer de moeite 
waard; is het niet voor inspiratie dan toch 
zeker voor discussiestof. 

Een aantal auteurs onder wie Scheltema, 
Lemstra en Deetman gaat in op de be
stuurlijke en organisatorische implicaties 
van concepten zoals contractmanage
ment. Deetman legt de nadruk op het feit 
dat besturen op afstand niet moet worden 
verward met non-interventie. Lemstra is 
sterker gericht op het scharnierpunt tus
sen politieke top en ambtelijk apparaat. HiJ 
houdt een praktisch gericht betoog waarin 
contractmanagement 'warm wordt aan
bevolen'. Dergelijke onderwerpen zijn 
hoogst actueel in het Iicht van de discus
sies over bestuurlijke vernieuwing. Soms 
bekruipt mij overigens het gevoel dat het 
modieuze karakter van het onderwerp tot 
enige overbelichting leidt. Een waarschu
wing in een dergelijke richting laat Kickert 
in feite horen wanneer hij wijst op het 
schrale karakter van bedrijfskundige ana
lyses van overheidsrelaties. Hij stelt dat in 
beschouwingen over de overheid princi
pes van democratie en rechtsstaat niet on
dergeschikt moeten worden gemaakt aan 
bedrijfskundige criteria (pagina 135). De 
bijdragen van Bolle en In 't Groen, beide 
gericht op technieken voor 'het uitventen' 
van overheidsbeleid, behoren tot de cate
gorie waarop de waarschuwing van Klc
kert is gericht. 

Eigenmeesterschap 
Met deze bijdrage eindigt het eerste deel 
van de bundel. In het tweede deel van de 
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bundel staat het eigenmeesterschap van 
de samenleving centraal. De bijdragen 
concentreren zich op de sector hoger on
derwijs en wetenschappelijk onderzoek 
en de sector gezondheidszorg. 

De voorzitter van het college van 
bestuur van de Katholieke Universiteit Nij
megen ir. W.C.M. van Lieshout start met 
de constatering dat pas vanaf de introduc
tie van de tweefasenstructuur het be
staande stelsel van hoger onderwijs in we
zen werd aangetast. In zijn bijdrage be
schriJft hiJ de belangrijkste ontwikkelingen 
van de laatste t1en jaar in het hoger onder
wiJS en geeft een waardering van de effec
ten. Vervolgens laat hij zijn blik dwalen 
over het hoger onderwijs in de jaren ne
gentig. 

Uitgaande van een terugtredende over
heid, die speelruimte aan de instellingen 
biedt, raakt hij aan vrijwel aile facetten van 
h~hogeronderwijs. 

De terugtredende overheid die door 
hem ten tonele wordt gevoerd komt in aile 
vervolgbijdragen die betrekking hebben 
op het hoger onderwijs op enigerlei wijze 
terug. Sleutelbegrippen die de diverse 
auteurs hanteren zijn, flexibilisering, cobr-

De verstrengeling tussen 
overheid en onderwijs 
brengt bederf. 

dinatie door de markt, functie van interme
diaire structuren, n1euwe vormen van 
planning. 

Gevers, bijvoorbeeld, bepleit een over
laten van het onderwiJS aan zichzelf, ge-
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holpen door nieuwe intermediaire organi
saties. Deze moeten als wiggen tussen 
overheid en onderwijs functioneren ten 
einde de bederf brengende verstrenge
ling te ontwarren. Uit de bijdragen blijkt 
datdeterm 'eigenmeesterschap' veel ver
schillende interpretaties kent Hoewel de 
algemene lijn in de bijdragen duidelijk die 
van een terugtredende overheid is, ver
schillen de voorkeuren over de wijze van 
terugtred in hoge mate. Gezien de dage
lijkse bezigheden van de verschillende 
auteurs mag derhalve op boeiende be
stuurlijke discussies worden gerekend. 

Gezondheidszorg 
De bundel eindigt met drie bijdragen over 
de stu ring in de gezondheidszorg. De eer
ste bijdrage is van Scheerens en draagt 
de titel 'Overheid en markt in de gezond
heidszorg'. Scheerens start met de 
constatering dat het afnemend vertrou
wen in het stuurvermogen van de over
heid voor de gezondheidszorg inmiddels 
tot ingrijpende besluiten heeft geleid. Als 
specifiek probleem voor het terrein van de 
gezondheidszorg ziet hij de situatie dat 
twee ordeningssystemen, namelijk over
heiden markt naast elkaar moeten functio
neren. Ook Werner gaat in op de proble
matiek rond overheid en mark\. Hij doet dit 
aan de hand van een historisch overzicht 
vanaf het moment van de presentatie van 
de Structuurnota Gezondheidszorg 
1975-1985. 

Van den Doel beziet vanuit een andere 
optiek de problem en in het veld van de ge
zondheidszorg. Hij probeert, aan de hand 
van het model van de onderwijsinnovatie, 
aan te geven op welke wijze een innova
tiestrategie voor de gezondheidszorg kan_ 
worden gehanteerd. Zijn benadering is 
vooral gericht op het op gang brengen 
van een open en controleerbaar proces 
van innovatie. 

Uit de drie artikelen blijkt dat de on
derstroom in de discussie over de verhou
ding overheid, individu en samenleving in 
de sector gezondheidszorg erg lijkt op die 
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in het hoger onderwijsveld. De terugtre
dende overheid (als wens en constate
ring) en organisatiekundig ge1nspireerde 
concepten worden veelvuldig gehan
teerd. 

Gedachtenworstelingen 
Bestuur en Meesterschap is een uiterst 
boeiend geheel van beschouwingen over 
de verhouding tussen samenleving, staat 
en sturing. Het totaal aan artikelen biedt 
een momentopname van de gedachten
worstelingen in wetenschap, bestuur, sa
menleving en ambtenarij. De meerwaarde 
van de bundel komt tot uiting in de diversi
teit aan invalshoeken. Juist vanwege die 
meerwaarde had een deel van de artike
len achterwege kunnen blijven. Met name 
in de reeks artikelen specifiek over het ha
ger onderwijs zit hier en daar nogal wat 
overlap (eigenmeesterschap, voorlich
ting, planning). Deze laatste opmerking 
doet overigens niet af aan de waardering 
voor de inhoud van het boek. 
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Voor geinteresseerden in het them a van 
de verhoudi ng tussen overheid en samen
leving biedt het via verschillende ge
zichtspunten stof tot nadenken. Daarbij 
komt dat ook het actuele them a van de mi
nisteriele verantwoordelijkheid op een 
fundamentele manier aan de orde wordt 
gesteld. De behandeling van dit thema is 
vooral belangwekkend omdat naast de vi
sie van minister Deetman ook een ambte
lijke visie en de visie van staatsrecht
geleerden worden gepresenteerd. Ook uit 
die bijdragen blijkt dat een confrontatie 
van visies het inzicht verdiept en de lezer 
vervolgens met minder zekerheden dan 
waarmee hij begon achterlaat. lndachtig 
de titel van het boek wordt op die manier 
waarschijnlijk een stapje op weg naar ei
genmeesterschap gezet. 
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Per~ scoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

In de keu ken van de 
buren: links en rechts 
over de Europese 
Gemeenschap 

Ze zijn er loch nog in geslaagd, de socia
listen in Europa. Deze keer ligt er een heus 
'Manifesto', dat wil zeggen een verkie
zingsprogram voor de geestverwanten in 
het Europees Parlement. Het is veel min
der uitvoerig dan het christen-democra
tisch program, maar bestrijkt wei de 
meeste terreinen van de politiek en niet ai
leen de sociaal-economische aspecten 
zoals viJf jaar geleden. 

In het hierna volgende wordt ingegaan 
op de stellingen van de Europese sociaal
democraten en ook op het zojuist versche
nen program van de Europese 'liberale 
democraten'. DaarbiJ worden enkele ver
gelijkende opmerkingen gemaakt met be
trekking tot ons eigen programma. 

Socialisten - Europees im nationaal 
De fractie van de socialisten in het Euro
pees Parlement is, net zoals die van de 
christen-democraten, een veelkleurig ge
heel. Door aanwezigheid van Britten en 
een groep Denen kun je zelfs nauwelijks 
van 'een geheel' spreken. Dat is de linkse 
programmamakers terdege gebleken. 

Maar het program zet flink in: Europa 
moet verenigd, welvarend, solida1r, leef
baar, democratisch en open naar de we
reid zijn. Onder die zes 'kernwoorden' 
wordt het beleid ingedeeld. Van meet af 
aan blijkt dat de flinke inzet wat minder irn
posant uitwerkt. De socialisten gebruiken 
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de term 'Europese samenwerking' op di
verse plaatsen waar woorden als unie, fe
deralisme of integratie op hun plaats zijn. 
Voor Europese tekstschrijvers is het dan 
duidelijk dat niet een supra-nationaal 
Europa met een echt eigen gezag be
doeld wordt, maar veeleer een intergou
vernementeel Europa waarin de parle
mentaire controle, zeker die van het Euro
pees Parlement, zwak is. Dit termgebruik 
komt verspreid in het program terug. 
Daarnaast wordt ook voor betere 'integra
tie' gepleit. Daarmee hinkt het program op 
twee strijdige gedachten. I nhoudelijk 
komt dietwijfel tot uitdrukking in de stelling 
dat monetaire integratie (het Europees 
Monetair Stelsel) 'geen doel in zichzelf' is. 
'Convergentie' van allerlei vormen van be
leid wordt bepleit in plaats van het voeren 
van een gemeenschapsbeleid. Uitbrei
ding van taken op EG-niveau mag de 
speelruimte van de nationale regeringen 
niet beperken (zo bijvoorbeeld in de uit
spraken over belastingen). Als toch nog in 
supra-nationale zin over beleidsintegratie 
en unie gesproken wordt, dan wordt daar 
de voorwaarde aan verbonden van een 
drastische verbetering van de democrati
sche controle. Dat kan natuurlijk aileen 
maar door meer bevoegdheden aan het 
Europees Parlement en aan de Europese 
Commissie toe te kennen. De raden van 
ministers zullen daarbij aan macht moeten 
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verliezen. Onder het kernwoord 'demo
cratie' komt dat streven goed uit de verf. 
Socialisten behoren volgens het program 
in te zien dat een sterke (Europese) over
heid nodig is om het overwoekerd worden 
door gevestigde (lees: ondernemers-)be
langen te voorkomen of tegen te gaan. De 
politieke instellingen van de EG moeten 
het algemeen belang daartegen effectief 
kunnen verdedigen. Het program doet 
daarbij de uitspraak dat de Europese 
Commissie pas kan worden ingesteld na 
een goedkeurende stemming van het 
Europees Parlement (EP). Het EP moet 
volledig medewetgever worden, samen 
met de Ministerraad. Elk beleidsgebied 
moet onder controle van het EP komen. 
De socialisten willen aldus een slap verder 
gaan dan het Europese Akte. 

Men vraagt zich af waar deze democra
tische flinkherd ineens vandaan komt. De 
reden is eenvoudig: de Britse Labourpartij 
heeft de hele paragraaf over 'democratie' 
gewoon verworpen zoals ook menig an
der artikel van supra-nationaie strekking 
door haar afgekeurd is. De Denen hebben 
laconiek Iaten aantekenen dat zij aile arti
kelen die naar federalisme ruiken afwij
zen, met name waar het sociale en fiscale 
zaken betreft. Aangezien de sociale 
aspecten - logrsch voor een links pro
gram - sterk aangezet zijn is die Deense 
opmerking extra pijnlijk. Oat zo ziJnde heb
ben de andere partijdelegaties vrijmoe
digheid gevonden om te zeggen wat ziJ 
meenden. Er zijn dus twee groepen socia
listen in de EG. Men vraagt zich af water 
nu door die parlementaners ondertekend 
wordt. Duidelijk wordt dat niet. Het blijft 
een kwestie van analyseren en raden zo
als hrerboven. 

Hoewel de kans hierdoor groot is dat 
voor het overige eigenlijk aileen van 
vrome wensen sprake is, lezen we toch 
maar even door. De EG moet volgens 'de' 
socialisten sociale zekerheid, banen en 
goede arbeidsomstandigheden garande
ren. Zij moet een selectieve co6peratieve 
economrsche groeipolitiek voeren waarbiJ 
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het milieu wordt beschermd en een tegen
stelling tussen profijthebbers en gemargi
naliseerden wordt voorkomen. Ook de 
Derde Wereldbelangen moet men daarbij 
in het oog houden. Christen-democraten 
noemen dit een meervoudig genor
meerde groeipolitiek. De sociale kant van 
het program spreekt uit de - ook door de 
andere stromingen gedeelde - wens om 
de sociale structuurfondsen van de EG te 
verdubbelen. Zo kan de Noord-Zuid te
genstelling binnen de EG worden over
brugd. Er moet een Europees Sociaal 
Charter komen dat betrekking heeft op 
een sociale wetgeving die steunt op een 
economische democratie, sociale be
scherming biedt en gezondheid en veilig
heid op de arbeidsplaats verzekert. Er 
moet een goede sociale dialoog zijn in EG
kader waardoor ook de positie van multi
nationals geregeld wordt. De sociale ze
kerheidsstelsels moeten 'naar boven toe' 
worden geharmoniseerd. 

Europa is, ook bij socialisten, actief als hnt 
om de positie van de vrouw gaat. Sekse
gelijkheid, betere (rechtsposrtie) regeling 
van part-time werk en flexibele werktijden; 
'positieve actie', ouderschapsverlof, kin
derzorg en kinderbijslag. Speciale aan
dacht is er voor migrantenvrouwen. Cen
traal staat helaas het dogma van de zoge
naamde economische zelfstandigheid 
van de vrouw. Dit dogma is begnjpelijk in 
het Iicht van de belijdenis inzake 'vrijheid, 
gelijkherd en broederschap', die in het re
volutiejaar '89 goed klinkt maar nog 
steeds even atomistisch wordt ingevuld. 
Oat dit leerstuk rn het kader van de eman
cipatie van de vrouw wordt opgevoerd is 
in ferte een toevalligheid. Het is gewoon 
het oude a-christelijke mensbeeld dat 
door de eeuwen heen door liberalen en 
socialisten gehuldigd wordt. 

Aardig is de stelling dat er rn het Euro
pees Verdrag ook een cultuurparagraaf 
moet worden opgenomen. Oat past goed 
brj ons eigen program en toont aan dat bij 
aile halfhartigheid ten opzichte van 
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Europa tach een tamelijk brede visie op 
de politieke portefeuille van de EG be
staat. Het gaat daarbij met name om be
scherming van de culturele diversiteit. He
laas wordt niet aan levensbeschouwelijke 
pluriformiteit maar aan regionale en natio
nale eigenheid gedacht. Toch moet dit ar
tlkel een handvat zijn voor een meer anti
commercialistisch mediabeleid. Men 
voege de daad bij het woord. 

De milieuparagraaf is weinig opzienba
rend. Partijen lopen op dit terrein niet ver 
uiteen. Overal keren dezelfde onderwer
pen terug: ozon, broeikas, waarschu
Wingssystemen bij rampen, onderhande
llngen met het Oostblok, Europese in
vesteringsprogramma's voor het milieu, 
exportverbod voor gevaarlijk afval. Een 
beetje apart is het voorstel voor de oprich
ting van een onafhankelijk EG-agent
schap dat het milieu bewaakt. Een soort 
Rijksdienst op EG-niveau. 

Het internationaal beleid van de socia
llsten gaat uit van een meer democrati
sche ontwikkeling in de Sovjetunie. Te
recht wordt gesteld dat dit een vredesfac
tor van betekenis IS. Men moet nu streven 
naar conventionele stabil1teit, zodat aile 
niet-strategische kernwapens kunnen 
worden afgeschaft. West-Europa moet 
meer verantwoordelijkheid nemen voor 
de eigen veiligheid - ook op het vlak van 
onderhandeling en samenwerking. Voor
rang wordt gegeven aan de 'Eu ropese 
Politieke Samenwerking' (EPS) boven de 
'Westeuropese Unie' (WEU). Modernise
ring van kernwapens wordt afgewezen. 
Gevechtswapens en dual-capable ge
schut moeten worden 1ngebracht in on
derhandelingen. Subregionale kernwa
penvrije zones zijn (als tussenstap?) inte
ressant. Kortom, dit is geen wilde defen
sieparag raaf. 

Het spreekt vanzelf dat, evenals bij de 
christen-democraten, de Derde Wereld
vraagstukken een pos1tieve behandeling 
krijgen. Het schuldenvraagstuk, de 0,7 
procent bruto nationaal produ kt en de toe
gang tot onze markt komen aan de orde. 
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Het lnternationaal Monetair Fonds (IMF) 
wordt voorzichtig gemaand om de demo
cratische en sociale ontwikkeling van ian
den niet te ondermijnen door het stellen 
van al te strakke eisen. 

De socialisten besluiten hun program 
met de stelling dat het huidige tempo naar 
de Europese eenheid minstens gehand
haafd moet worden. Nu is dat een slakke
gang, zodat niet van overspannen durve
righeid gesproken kan worden! 

De PvdA doet het dunnetjes over 
Naast redelijke delen bevat het socialisti
sche program zoals we zagen op essen
tiele punten nogal wat wijfelmoedigheid. 
Daarbij komen de voetnoten van Labour 
en de Denen. Wij weten in het CDA wat zo
iets betekent! Reden genoeg om een na
tionaal 'Europees Program' daarnaast te 
zetten. Het voordeel daarvan is dat zo 
voor iedereen zichtbaar wordt wat een 
puinhoop die Europese socialistische 
fractie moet zijn. 

De PvdA doet het echter niet veel beter. 
Oak in dit program is weer teveel van 
slechts 'samenwerking' sprake, nag extra 
beklemtoond met de conditie 'zonder op
gave van de specifieke identiteit'. Alsof 
dat dan nog gezegd moet worden I Tach is 
positief dat niet meer wordt gezegd dat ai
leen een socialistisch Europa aanvaard 
kan worden; men streeft er slechts naar. 
Vijf en tien jaar geleden was dat nag an
ders. 

Voor de PvdA moet Europa 'democra
tisch en menselijk', 'economisch sterk en 
sociaal rechtvaardig', 'schoon en leef
baar', alsmede 'veilig' zijn. De toevoegin
gen zijn niet imposant. Aardig is het voor
stel om de voorzitter van de Europese 
Commissie door het EP te Iaten kiezen. 
Deze voorzitter treedt vervolgens als een 
soort kabinetsformateur voor de hele EG 
op. Zwak is de stelling dat uitbreiding van 
het EG-beleid naar nieuwe terreinen 
slechts op basis van unanimiteit tussen de 
lidstaten mag plaatsvinden. Gezien de 
voetnoot van de Denen en de houding 
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van Labour kan de PvdA weten dat dit een 
verwijzing naar Sint Juttemis is. 

Treurig is ook de eis dat abortus in aile 
lidstaten gelegaliseerd moet worden val
gens de regel 'de vrouw beslist'. Zo mens
onwaardig kennen we het in Nederland 
niet eens. De PvdA gaat, verder dan in 

De socialisten zijn weinig 
gedurfd in het vragen van 
meer tempo in de 
Europese eenwording. 

eigen kring gebruikelijk is, de richting op 
van de individualisering conform bekende 
dogma's. lndividuele economische zelf
standigheid schijnt volgens de PvdA 
noodzakelijk te zijn voor de gelijkheid van 
man en vrouw. Er moeten voorts Euro
pese richtlijnen komen voor een wet op 
gelijke behandeling inzake arbeidsvoor
waarden, sociale zekerheid, belastingen 
en zelfs voor kinderopvang. Uiteraard 
pleit de PvdA ook voor een richtlijn 'posi
tieve actie'. Deze nadruk op de ontplooi
ing van volwassenen staat nogal ver af 
van het gezins- en kindvriendelijke beleid 
dat het program van de Europese 
Volkspartij (EVP) voorstaat. BiJ het spreken 
over de positie van man en vrouw is er in 
de christelijke antropologie een volstrekt 
ander geluid te horen. Het is duidelijk 
waar de EVP zich dient te profileren 

Sterker dan het socialistisch program is de 
PvdA over de Europese Monetaire Unre. 
De voorstellen zijn vergaand en komen 
overeen met die van de EVP. De PvdA 
probeert ook nog wat creatiever te zijn op 
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milieugebied. Oat Ievert overigens geen 
controversiele punten op. De stelling is 'de 
vervuiler betaalt' en voorts moet er veel 
aan preventie worden gedaan. Een beetje 
moeilijk wordt het als kernenergie prak
tisch (eventueel op termijn) afgeschreven 
wordt en ook de fossiele brandstof gelei
delijk in de ban wordt gedaan. Waar blij
ven nu de warme eurotruien die een en 
ander moeten com penseren? 

De twijfels over beleid spreken voorts uit 
de stellingen inzake defensie. Het gaat om 
drastische vermindering van kernwapens 
gericht op geleidelijke afschaffing. Daar 
zal wei flink over gevochten zijn zo te zien. 
De PvdA pleit verder voor terugbrenging 
van de conventionele bewapening naar 
een zo laag mogelijk niveau. Maar de par
tij wil dat niet als voorwaarde doen gelden 
voor succes bij kernwapenonderhande
lingen. De artikelen wijzen erop dat de 
PvdA erop rekent dat anderen dat wei zul
len doen. Overigens kan niet meer van al 
te wilde voornemens gesproken worden 
maar het valt de kameraden toch niet ge
makkelijk om conform eigen inzicht te for
muleren. 

De paging van de PvdA om in de gebre
ken van het program van de Eurosocia
listen te voorzien kan moeilijk a is geslaagd 
worden betiteld. Vooral vanwege de wijfel
achtigheid over het supra-nationale karak
ter van de EG en over de speelruimte die 
aan verdere ontwikkeling geboden wordt. 

De liberalen: voor een zorgzame 
burgerij 
Volgens de titel van de Engelse uitgave (de 
enige die we konden krijgen) gaat het om 
een Europa van vrije en zorgzame (caring) 
burgers' Oat hadden we niet verwacht. 
Het document is van ongeveer dezelfde 
omvang als dat van de PvdA en de euro
socialisten en dus veel kleiner dan dat van 
de EVP. Het is ook iets eenzijdiger in de 
aandachtsverdeling, met name ten voor
dele van financieel-economische en so
ciale zaken. 

Duidelijkzijn de liberalen over hun wens 
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tot vergaande integratie, democratisering 
van de besluitvorming, versterking en ver
breding van de instellingen. Kortom we 
moeten naar een Europese Unie, een fe
derale staat Zo'n EG moet dan wei, echt 
liberaal, staatsinterventies tegengaan, het 
sociale en economische Ieven minder re
guleren, bureaucratie verminderen, maxi
male autonomie aan de lidstaten Iaten en 
de regio beschouwen als het beste be
stuursniveau waar Europa en de burgers 
elkaar raken. Zelfredzaamheid van bur
gers en ondernem1ngen staat centraal. 
Europa moet symbolen scheppen: een 
vlag, pas, rijbewijs, postzegels en natuur
lijk ook Europees geld Hier wreekt zich 
het gebrek aan zicht op het belang van 
maatschappelijke organisaties op Euro
pees vlak. Die immers zijn een beter voer
tulg voor Europese belangstelling en iden
tificatle dan de doorgaans weinig om de 
hakken hebbende Eurosymbol1ek. 

Verder zijn de liberalen n1et kinderach
tig 1nzake de sociale dimens1e van 
Europa. Medezeggenschap komt heel 
behoorlijk tot z' n recht Zelfs de financiele 
betrokkenheid (mede-eigendom) van de 
werknemer bij de onderneming willen de 
liberalen (f1scaal) bevorderen. Collectieve 
onderhandelingen tussen de sociale part
ners op EG-niveau worden voorgestaan. 
Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over 
beroepsopleidingen, arbeidsmobiliteit, 
veranderingen 1n de arbe1dsmarkt Werk
nemers en hun vertegenwoordigers krij
gen bescherming. 

De positie van de vrouw IS volop aan de 
orde. U1teraard h1er ook conform de klas
sieke dogmatiek die we biJ de soc1alisten 
tegenkwamen. Er moet een onafhanke
IIJke belastingheffing ziJn voor man en 
vrouw. Er moet voorzien worden in de ver
schaffmg van gesubsidieerde of voor de 
belasting aftrekbare kinderopvang van 
hoge kwaliteit opdat, zo zegt het program, 
werk en hUishouden gecombineerd kun
nen worden Oat argument is 1n het EVP
program beter uitgewerkt Want waarom 
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wei opkomen voor de tweeverdieners
huishoudens en niet voor hen die zelf de 
opvoeding ter hand nemen? Merkwaar
dig is het voornemen om te komen tot een 
richtlijn voor omkering van de bewijslast 
inzake discriminatie bij aanstellingen. Oat 
klinkt niet goed in klassieke liberale mond. 
Gevreesd wordt voorts dat part-time werk 
leidt tot ongelijke verdeling van betaalde 
en onbetaalde arbeid. De liberalen heb
ben dus een eigen patroon voor ogen dat 
door staatsinterventie moet worden opge
legd ... 

Milieu- en landbouwbeleid biedt weinig 
opmerkelijks. De drie hoofdstromingen 
hoeven, zo op het eerste gezicht, van
wege hun programs op deze terreinen 
geen oorlog te voeren. De liberalen zijn 
evenals anderen terughoudend als het 
om nieuw toetredende lidstaten gaat 
Eerst moet de Europese Akte maar eens 
worden uitgevoerd. Naar buiten toe moet 
de EG de rechtsstaat uitstralen en positief 
staan ten opzichte van de Derde Wereld. 
Daar komt de schuldenkwestie weer aan 
de orde inclus1ef de voorzichtige waar
schuwing aan het IMF. De rol van de niet
gouvernementele organisaties wordt vol
ledig erkend. Men pleit zelfs voor een 
Europese Vrijwill1gers Dienst 

De liberalen w1llen een aanmoedigende 
rol spelen om het respect van de mensen
rechten in Oost-Europa te vergroten. West
Europa moet voorts meer verantwoorde
lijkheid op zich nemen voor eigen defen
sie, maar wei in het kader van de NAVO 
die hoeksteen van beleid blijft (evenals biJ 
de socialisten). De reductie van korte
drachtkernwapens moet plaatsvinden 1n 

samenhang met de reductie van de con
ventlonele wapens. De liberalen ziJn hier 
dus voorzichtiger. 

Nieuwsgierig mag men zijn naar de op
vattmgen over cultuurbeleid. De l1beralen 
zijn tegen een centrale Europese autorite1t 
op cultureel gebied. Daardoor worden im
mers de bestaande gezagsorganen van 
hun verantwoordelijkhe1d beroofd. De cul
turele diversiteit moet beschermd worden. 
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Het gaat om morele, sociale en intellec
tuele waarden. Helaas hebben de libera
len op het vlak van de media hoofdzakelijk 
belangstelling gehad voor commerciele 
waarden. De eis dat er geen politieke en 
bureaucratische obstakels mogen zijn 
voor grensoverschrijdende culturele acti
viteiten moet wellicht in dit valse Iicht ge
zien worden. lntussen wil het program wei 
een wetgeving die voor ieder gelijke toe
gang verzekert. Oat zou volgens het CDA 
goed kunnen door bevordering van om
roepverenigingen. De liberalen spreken 

De liberalen hebben op het 
vlak van de media 
hoofdzakelijk aandacht 
voor commerciele 
waarden. 

echter liever over consumenten. Het ver-

Pen scoop 

Profiel en consensus 
Er zijn tal van punten waarover de drie 
grate stromingen in het EP gelijk schijnen 
te den ken. Oat betreft de interne markt, de 
sociale politiek (!), de cohesie tussen 
Noord en Zuid binnen de EG, de houding 
ten opzichte van de Derde Wereld, delen 
van het emancipatiebeleid, landbouw en 
milieubeleid. Verschillen zien we in nuan
ces van het veiligheidsbeleid, de a-christe
lijke antropologie die hier en daar in het 
emancipatiebeleid zo brutaal aan de dag 
komt, de wenselijkheid van een Europese 
Monetaire Unie (links ligt dwars) en heel 
duidelijk ten opzichte van de centrale 
vraag of men een echt supra-nationaal 
Europa voorstaat of niet. Links is hier zeer 
aarzelend en verdeeld. Als de programs 
bindend zijn dan lijken de tegenstellingen 
tussen de EVP en (delen van) de socialisti
sche fractie grater dan tussen de EVP en 
de liberalen. Op een enkel punt - de af
keer van christelijke antropologie - kun
nen de liberalen en de socialisten elkaar 
goed vinden. Het komt er dus op aan om 
overeind te blijven en om de anderen te 
overtuigen dat de waardigheid van de 
mens geenszins met juridische atomise
ring van de samenleving gebaat is. 

langen naar een hoge kwaliteit van om roe- AMO 
pen 'waardoor de verscheidenheid van 
Europese culturele tradities weerspiegeld 
wordt' klinkt dan ook rijkelijk huichelach
tig. 
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Zomerconferentie PLATFORM 

Om alvast te noteren: 

De zomerconferentie van het PLATFORM van jonge christen-democratische acade
mici vindt plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 juni 1989. 

De conferentie begint op vrijdag rand 19.00 uur en eindigt op zaterdag rand 17.00 
uur. 

Het thema zal zijn: 

Nieuwe Armoede. 
(Zie b.v. het artikel van Nico van Hemert over dit thema in CDV 1/89.) 

Nadere informatie volgt. 



EUTHANASI E: 
EEN WELDAAD? 

R. Fenigsen 

Met dit boek begeeft een 
praktizerend arts zich stormender
hand in de discussie over euthanasie. 
En daarbij neemt hij zorgvuldig 
argumenterend maar onverbloemd 
stelling tegen elke vorm van legalise
ring. Dat zou de ondergang van onze 
beschaving en het einde van het 
medische beroep inluiden, aldus de 
auteur dr. R. Fenigsen. 
Voor een echt open discussie acht hij 

het noodzakelijk het euthanasie
probleem in verband te brengen met 
de crypthanasie (het sluipend doden 
van niets vermoedende mensen) en 
met de levensbeschouwing volgens 
welke de samenleving zich mag 
ontdoen van nuttelozen en gehandi
capten. Dit verband legt hij nu. 
Op zo'n manier dat niemand er 
omheen kan. 

Richard Fenigsen, die van Pools
Joodse afkomst is, heeft een veel
bewogen Ieven achter zich. Werd in 
'40 door de Sovjets naar Rusland 
gedeporteerd, nam tussen '43 en '45 
dee I aan de gevechten bij Kiev en 
Warschau en in Pommeren en was 
als cardioloog pionier van de hart
reanimatie in Polen. Na een anti
joodse campagne emigreerde hij in 
'68 uit Polen. Hij woont en werkt in 
Nederland sinds 1972. 

lng., 108 pag.J 23,50/Bfr. 470 
ISBN 9036800234 

Belt u voor uw rechtstreekse bestel
ling bij de uitgever Libresso: 
05700-33155; in Belgie Distybo: 
03-3600220. 

Ook verkrijgbaar via de boekhandel. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 

VAN LOG HUM SLATERUS 
Wetenschappelijke Postbus 23 

llitgeverij 7400 GA Deventer 
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Drieluik 
Mondelinge Communicatie 

Onder redactie van Drs. C.J.J. Korswagen 

Gids voor de technick van 
hct doeltreffend spreken, 
prescnteren en instrueren 

NIEUW 
Een handleiding en vraag

baak voor ieder die zijn vaardig
heid in het mondeling communi
ceren wil vergroten. Met talloze 
aanwijzingen, adviezen en kleine 
tips. 

I Unilaterale communicatie 
Gids voor de techniek van het 
doeltreffend spreken, presente
ren en instrueren 

Over de procedures, technieken en 
aanwijzingen voor voorbereiding, struc-

tuur en presentatie van informatieve en 
andere toespraken. Met speciale aan
dacht voor (audio)visuele hulpmiddelen, 
gelegenheidsspeeches, spreken voor 
radio en televisie, en het geven van 
instructies. Dit deel bevat bovendien een 
algemene inleiding over mondelinge 
communicatie. 

278 pag., f 47,50, ISBN 9036801133 

II Bilaterale communicatie 
Gids voor de techniek van het 
doeltreffend leidinggeven en 
deelnemen aan twee- en vraag
gesprekken 

Over formele gespreksvormen als 
journalistieke interviews, slechtnieuws
gesprekken, voorlichtingsgesprekken, 
beoordelingsgesprekken, advies- en pro
bleemoplossende gesprekken, verkoop
gesprekken en gespreksvoering via de 
telefoon. 

317 pag., f 53,-, ISBN 9036801141 

Ill Multilaterale communicatie 
Gids voor de techniek van het 
doeltreffend leidinggeven en 
deelnemen aan informatie-, 
discussie- en vergaderbijeen
komsten 

Over informatie-uitwisseling, 
discussie en vergadering, de drie grond
vormen van zakelijk, mondeling taalver
keer in groepen. O.a. gesprekskringen, 
hoorzittingen en conferenties. 

336 pag., f 55,-, ISBN 9036801168 

Belt u voor uw rechtstreekse bestelling 
bij de uitgever Libresso: 05700-33155; 
in Belgie Distybo: 03-3600220. 

Oak verkrijgbaar via de boekhandel. 

VAN LOGH U M SLATER US 
Wetenschappelijke Postbus 23 

uitgeverij 7400 GA Deventer 



Column: Oostenrijk en de Europese Gemeenschap 
Prof. dr. C.J. Rijnvos 

125 

Pluriformiteit en de C van het CDA 127 
Dr. R.G.H. Boiten 
Marokkaanse kinderen moeten niet zomaar in de Nederlandse schoolsituatie worden 
neergezet. Daardoor zou hun eigen identiteit ernstig in gevaar komen. Zij verdienen een 
eigen plaats op grand van een eigen godsdienstige, culturele en etnische identiteit. De 
staat moet oppassen voor gelijkschakeling en stroomlijning. DeC van het CDA roept op 
tot inzet voor de identiteit van de ander. 

Kinderen en het arbeidspatroon van vrouwen 144 
C. H. Evenhuis-van Essen, mr. J.C.J. Smallenbroek 
In de huidige situatie komt het veel voor dat vrouwen moeten kiezen tussen werk en kin
deren. Als vrouwen weggaan gaat veel kennis en ervaring voor de arbeidsmarkt verlo
ren. Het traditionele arbeidspatroon is daarom aan herziening toe. Bijvoorbeeld door 
het door Iaten lopen van de arbeidsverhouding gedurende vrijwillige afwezigheid . 

'1992' en de culturele identiteit 152 
Mr. C.S. Pisuisse 
De soep wordt niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend. Het wegvallen van de eco
nomische grenzen in de EG betekent geenszins de doodssteek voor onze eigen cultuur. 
Wei zullen de contacten met andere culturen intensiever worden . Oat kan onze cultuur 
verrijken . 

Boekbespreking: Sturingsrelaties tussen staat en samenleving 160 
Drs. Th. W.A. Camps 
De lezer blijft achter met minder zekerheden dan wanneer hij began. Aldus Camps in 
zijn bespreking van: 'Bestuur en Meesterschap '. 'Bestuur en Meesterschap' is een bun
del opstellen over samenleving , staat en sturing, verschenen onder redactie van ir. 
W.C.M. van Lieshout e.a. bij de Staatsuitgeverij in Den Haag. Door de vrijmoedige 
schrijfwijze van de auteurs blijven publieke oplossingen achterwege. 

Periscoop 165 
Drs. A.M. Oostlander 
Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut. Een vergelijking van de programs van 
de Europese socialisten, de liberalen en de christen-democraten: de verschillen tussen 
de EVP en de socialisten zijn grater dan die tussen de EVP en de liberalen. Aileen op het 
punt van hun afkeer van christel ijke antropologie kunnen liberal en en socialisten het met 
elkaar vinden. 
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Drs. J. Grin 

De verantwoordelijke 
samenleving in een 
technocratisch tijdperk 

In een inspirerend en tegelijk oak afgewo
gen boek schrijft de Amsterdamse studen
tenpredikant Bernard Rootmensen over 
de culturele crisis waarin wij verkeren.1 Hij 
noemt onze cultuur een 'cultuur van de 
argwaan'. Die argwaan leidt tot het op 
zichzelf teruggeworpen worden van indi
viduen; tot een kaalslag van idealen en 
ideologieen; en tot een misvorming van in
dividuen en de onderlinge omgang tus
sen mensen. 

Rootmensen noemt twee factoren als 
oorzaken voor die argwaan. De eerste is 
'de onherbergzaamheid van de techno
cratische cultuur'. Die onherbergzaam
heid uit zich in de schrijnende tegenstel
ling tussen onze potenties en de werkelijk
heid. Mogelijkheden voor communicatie 
zijn enorm toegenomen; maar saamhorig
heid en solidariteit nemen zienderogen af. 
De technologische vooruitgang is groat, 
maar de milieu-crisis lijkt nag grater. De 
onherbergzaamheid uit zich oak in ontper
soonlijking. Waar nut en efficiency bena
drukt worden, verwordt de persoon ge
makkelijk tot object. Waar een samenspel 
tussen macro-economische en technolo
gische invloeden steeds meer de gang 
der dingen beinvloedt, verliest de mens 
het gevoel keuzen te kunnen maken. 

Een tweede wortel van de argwaan is 
gelegen in het heersende gevoel van des
illusies. Europa is een boulevard of broken 
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dreams. In een uitdagend artikel in het ju
bileumnummer van De Tijd wordt het 
beeld geschetst van de moderne mens 
die het gevoel heeft dat er iets moet ge
beuren maar niet goed weet wat - en die 
eigenlijk oak niet gelooft het antwoord nag 
eens te vinden.2 

Natuurlijk - zegt ook Rootmensen - is 
het bovengeschetste beeld eenzijdig en 
beperkt. Maar het is goed om deze ten
densen in het oog te houden bij het den
ken over het vormgeven van de verant
woordelijke samenleving. Het is immers 
duidelijk dat zo' n maatschappij niet gedijt 
bij een 'cultuur van de argwaan'. Oat is 
dubbel waar, omdat de geschetste ten
densen vooral onder jonge mensen - de 
huidige adolescenten, de twintigers en de 
dertigers - kunnen worden gesigna
leerd; kortom, bij diegenen die de maat
schappij van de komende decennia moe
ten dragen. Tekenend is bijvoorbeeld het 
feit, dat bij vele activiteiten in het kader van 
het Conciliair Proces - een moedge
vende paging om de cultuur van de arg
waan te doorbreken - de jongste deelne
mers vrijwel uitsluitend veertigers zijn ... 
Toen de schrijver van deze column dit on-

Bernard Rootmensen, Veert1g woorden m de woeSI!Jn 
Werkboek voor de gemeente b11 de cris1s van kerk, ge
loof en cultuur, Me1nema, Delft, 1988 

2 Matt D1ngs, J1m Schilder. 'W1ssel1ng van de wacht', De 
T!Jd, 4 maart 1987. pp. 39-61 
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langs als voorzitter van een forumdiscus
sie in het kader van het Conciliair Proces 
opmerkte, kreeg hij van verschillende 
mensen reacties die hun grote bezorgd
heid hierover ook voor wat betreft hun 
eigen wijkgemeente, duidelijk maakten. 
Kaderleden van het COJA hebben derge
lijke ervaringen wanneer zij pogen jonge
ren bij politieke en maatschappelijke 
vraagstukken te betrekken, en zelfs bin
nen het COJA zijn deze tendensen te her
kennen. 

Geen wonder dat juist het COJA 1n het 
kader van het jaarthema van 1987, 'COJA 
2001 - Appel in uitvoering' intensief heeft 
gepoogd, aan deze tendensen een tegen
wicht te bieden. Geen wonder ook datjuist 
het COJA zich als een van de eersten zor
gen maakt als er, ook volgens externe 
waarnemers als NRC-redacteur Hubert 
Smeets, aanwijzingen zijn dat in de partij
top van het COA een te grote nadruk op 
deskundigheid en pragmatisme wordt ge
legd. Want het terugdringen van de cul
tuur van de argwaan vraagt om een ideo
logische herbezinning; om bezieling van 
de mensen aan de basis van de samenle
ving; om het zo weer doen groeien van het 
geloof in de toekomst. Herbezinning op 
idealen en een bezielde - de Ouitsers 
zeggen begeisterte - basis zijn cruc1ale. 
voorwaarden voor het tot stand komen 
van de verantwoordelijke samenleving. 

Oat moet als eerste tot uiting komen in 
de partij zeit. In een tijdperk waarin het 
woord manager in is, en synoniem met het 
nuchter en deskundig regelen van kwes
ties door een daartoe aangewezen per-
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soon, moet binnen de partij zorgvuldig 
met dergelijk woordgebruik worden om
gesprongen, hoe belangrijk het ook is om 
over thema's als bestuurlijke vernieuwing 
te discussieren. In een tijdperk waarin een 
kaalslag van idealen en ideologieen 
plaatsvindt, moeten juist christen
democraten zich herbezinnen op oude 
bronnen om nieuwe problemen gernspi
reerd en inspire rend - deC en de A van 
COA - te lijf te gaan. 

Oat zal niet meevallen, zeker niet in een 
tijd waarin het EG-niveau steeds bepalen
der wordt voor de inrichting van de sa
menleving. lmmers, op EG-niveau is nog 
steeds te weinig sprake van een echt 
maatschappelijk middenveld en van wer
kelijke parlementaire controle, zodat de 
zaken vaak zonder veel ideologische dis
cussie en over de hoofden van de mensen 
heen worden 'geregeld'. Wanneer de 
daaruit resulterende regelingen het natio
nale beleid steeds meer vastleggen, is het 
duidelijk dat het op het eerste gezicht 
steeds moeilijker wordt om tegenwicht te 
bieden aan de cultuur van de argwaan, 
aan het vormgeven van een verantwoor
delljke samenleving. Maar wanneer de 
partij van hoog tot laag en van links tot 
rechts z1ch bezint op een adequate reactie 
op de geschetste tendensen moet het mo
gelijk zijn om als een ware volkspartij, als 
een echte beginselpartij h1eraan het hoofd 
te bieden. 
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Mr E.F. Stamhuis 

De strafbeslissing 
tussen twee vuren 

Straf moet bevorderen dat de delmquent 
weer volwaardig in de samenleving zal 
kunnen funct10neren. De bes/1ssing van 
de rechter zal zoveel mogelljk op indivi
due/e factor en afgestemd moeten zljn. De 
dader heeft in de samenleving een plaats, 
en IS aan de daar geldende normen ge
bonden. 

In zijn woorden ter inle1ding bij de justitie
begroting voor 1989 geeft de minister van 
Justitie biiJk van polair denken. Hij schetst 
daar een spann1ngsveld tussen twee po
len, waarin het voortdurend zoeken 1s 
naar het JUiste midden. 1 Hoe behartens
waardig het streven naar evenwicht op 
zichzelf ook is, er IS vanuit strafrechtstheo
retisch perspectief wei het een en ander te 
zeggen over de wijdverbreide denktrant, 
waarvan de m~nisteriele bespiegelingen 
een voorbeeld ZIJn. ZiJn opmerk1ngen gel
den weliswaar de gehele 'justitie' en niet 
uitsluitend het strafrecht, ze zijn voor dat 
rechtsgeb1ed wei mede bedoeld. Oat blijkt 
al uit het vervolg, waar de min1ster zelf een 
voorbeeld aan het strafproces ontleent. 

In deze bijdrage wil 1k enige kantteke
n~ngen plaatsen bij de positiebepaling van 
de minister. Een schets van echte en on
echte conflicten in de strafrechtsbeschou
wing komt daarbiJ in het Iicht te staan van 
een actueel kernprobleem in de theorie: 
de straftoemeting. De strafoplegging door 

Ci~nstcn Democrilt schc Verkcnn ngen 5'89 

de rechter IS namelijk te beschouwen als 
een concentratiepunt, waar grondslag
problemen en doelvragen van het straf
recht aan de orde zijn. 

Op dit punt is het voor een (protestants) 
christen, als voor ieder ander, van beteke
nis om nate gaan in welke richting zijn le
vensvisie hem zou kunnen inspireren. 
Voor mij zet de open baring in de Schnft als 
volgt de toon: lndividualiteit en gemeen
schap gaan samen op. Zij sluiten elkaar 
niet u1t, noch werken ze elkaar tegen. In 
het begin staat daar de mens als uniek we
zen, drager van intrinsieke waardigheid 
als imago De1. Zijn bestaan wordt tegelijk 
meebepaald door de gemeenschap 
waarvan hij deelgenoot is: gemeenschap 
met de Schepper, zijn medemensen en de 
rest van de schepping. Hij heeft z1ch te 
voegen naar de normen, die uit die ge
meenschap voortvloeien. Zijn persoonlijk 
bestaan word! daardoor gecompleteerd. 
In essentie wordt dat met Christus niet an
ders. H1j onderstreept die gemeenschaps
normen door de liefde tot God en de 
naaste als fundament ervan te herhalen. 
Hij haalt het individu voor het voetlicht, als 
Hij diens perspectief als burger van het 
nieuwe rijk opent. 

Mr E F Stamhurs (1960) rs unrversrtarr docent straf
rechtistrafprocesrecht aan de RrJksunrversrtert Gronrngen 

1 BrJI Hana Tweeae Kamer '88- 89. 20800. Hoofdstuk 4. 
nr 2. 3-4 
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In het strafrecht hebben we met beide, 
individu en gemeenschap, te maken. Bij 
de beantwoording van de wezenlijke vra
gen zullen ze mijns inziens steeds in reke
ning gebracht moeten worden. Het bete
kent, dat de theorie zich niet moet verlie
zen in de tegenstelling, die er tussen be ide 
kan ontstaan, maar ook moet zoeken naar 
mogelijkheden om ze in de straf met el
kaar te verenigen. Vanuit dit uitgangspunt 
zal ik de zaak belichten en verderop mijn 
opvatting nog nader uitwerken. 

De sterk theoretische inslag van mijn 
betoog hoop ik aan het slot weer enigszins 
goed te maken door enkele praktische 
punten aan te stippen. Het gaat mij echter 
in hoofdzaak erom, de gedachten te be
palen. Tot het aanbieden van dit theore
tisch essay aan een politiek partij
periodiek gaf mede de doorslag wat me
vrouw Singer-Dekker, oud-parlementarier 
en strafrechtsgeleerde, schreef: 'Een 
meer frequent en ook meer diepgaand 
contact tussen volksvertegenwoordigers 
en strafrechtstheoretici is( ... ) beslist geen 
overbodige luxe.2 

Terminologische tegenstelling 
Als de minister schrijft: 'De rechtspleging 
dient te bereiken, dat in het concrete geval 
beide functies van de rechtsstaat, zowel 
de rechtsbescherming van de verdachte 
als de handhaving van het recht in de sa
menleving op een evenwichtige wijze wor
den verwezenlijkt,' dan wordt ons iets als 
dilemma geschilderd wat het eigenlijk niet 
is. Hij stelt in zijn hierboven geciteerde 
woorden de rechtspositie van de burger 
tegenover de rechtshandhaving in de sa
menleving. Hij nodigt daarmee het parle
ment min of meer uit, de toetsing van zijn 
beleid als een afweging van die twee 
zwaartepunten te beschouwen. Ze kun
nen nu eenmaal niet beide gemaximali
seerd worden, zo versta ik zijn woorden. 
Deze visie lijkt mij wat te eng. Oat de 
rechtspositie van de burger intact blijft, 
staat niet tegenover, maar is juist een on
derdeel van de handhaving van het recht 
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in de samenleving. We kunnen bij rechts
handhaving primair aan ordehandhaving 
denken. In veel gevallen dekken deze 
twee begrippen elkaar. Ze gaan echter 
niet in elkaar op. Met de rechtsorde wordt 
niet uitsluitend de door de orderegels in 
stand gehouden stand van zaken in de sa
menleving bedoeld. Daaronder is ook de 
door regels tot stand gebrachte bescher
ming van de burgers begrepen tegenover 
de ordehandhavende overheid. Zo
doende is het mogelijk bepaalde orde
handhavende gedragingen van over
heidswege als in strijd met de rechtsorde 
te diskwalificeren. Niet aile orde is recht. 
Oat zal niemand betwisten, ook de hier als 
voorbeeld aangehaalde minister niet. Het 
zou beter zijn de handhaving van orde en 
de handhaving van rechtsbescherming 
dan ook niet tegenover elkaar te stellen, 
alsof meer rechtsbescherming altijd ten 
koste van ordehandhaving gaat. Het gaat 
helemaal niet aan de rechtshandhaving 
tegenover de rechtsbescherming te stel
len. Een initiatief ten voordele van rechts
bescherming benadeelt niet de rechts
handhaving, maar bevordert haar juist. 
Rechtshandhaving is niet de juiste bena
ming voor hand having van de in wettelijke 
gedragsregels vastgelegde status quo. 3 

Binnen de rechtshandhaving kunnen 
we wei de hier genoemde aspecten on
derscheiden. Er is veeleer sprake van 
deelproblemen, waarvan de oplossingen 
met elkaar lijken te conflicteren4 Het gaat 

2 H. S1nger·Dekker 'Actuele strom1ngen m het Neder· 
landse strafrecht weersp1egeld 1n de Tweede Kamer' 1n 
Naar eer en geweten (J. Remmel1nk·bundel. Arnhem 
1987) 578 

3 Vgl. A.C ·t Hart Naar een strafprocessueel bele1ds· 
recht 1n Begmselen (G E Mulder·bundel. Arnhem 
1981) 88; 1d 'Strafrechtsontw1kkel1ng. opbloe1 of afster· 
ven· 1n Deltkt en Deltnkwent. 17 (1987) 444-453 

4 Z1e C. Kelk: 'StrafrechteiiJk stromenland' 1n Naar eer en 
geweten (J Remmel1nk·bundel) 261 'De verschlllende 
benadermgswiJzen van het strafrecht ( ) ZIJn 1n fe1te hy· 
postasenngen van bepaalde deelproblemen b1nnen de 
strafrechtspleg1ng' Vgl. R de Waard: 'Het spannmgs· 
veld tussen handhav1ng van orde en verwezenlljklng 
van rechtsbeg1nselen' m Ad personam (Ch.J. 
Enschede·bundel. A.rnhem 1981) 345·356, d1e twee 
aspecten b1nnen de rechtshandhav1ng aanWIJSI 
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daarbiJ n1et zozeer om tegenstnjdige, als 
wei om verschillende belangen, die stuk 
voor stuk afgewogen moeten worden. 
Vermoedelijk bedoelt de minister daann 
een keuze te maken ten gunste van een 
bepaald belang. Maar dan vraagt z1jn ver
schuiving ten gunste van de normhandha
vtng en de voorstelling, dat bekorten op 
het tegenovergestelde automatisch voor
deel zou opleveren, opnieuw om een 
reactie. 

In de strafrechtstheorie tekenen zich 
twee benaderingswiJzen af, binnen welke 
de discussie zich afspeelt tussen hen, d1e 
meer naar de ene of de andere kant over
hellen. Het zogenaamde crime control
denken staat tegenover de due process 
principles. Het vervolg van miJn betoog is 
een ruwe schets van die twee denkrichtin
gens, waarbij ik wil trachten het effect te Ia
ten zien van de bij Justit1e heersende 
denktrant voor het probleem van de straf
toemeting. Ott actuele en principiele 
vraagstuk kriJgt nog niet voldoende aan
dacht 1n de dtscussies. Wordt het al be
handeld, dan worden weinig suggesties 
aangedragen, die tot een mijns inziens 
JUISte en praktische oploss1ng bij kunnen 
dragen. 

Crime control 
De crime controllers beschouwen de re
gels van het strafrecht, materieel en for
meel. als het door de wetgever aange
reikte instrumentanum, waarmee men kan 
trachten de criminaliteit in te dammen. De 
rechtsordehandhaving, in de zin van 
handhaving van de door de staat ge
wenste or de. is het trefwoord. In deze 
denkw1jze v1ndt de toetsing van het over
heidshandelen doelgencht plaats. dat wtl 
zeggen aan de hand van criteria van doel
mattgheid. produktiviteit en efficiency 
Sterke voorbeelden van deze benadering 
z1jn beschouw1ngen. waann het just1tieel 
apparaat wordt benaderd vanuit bij m1jn 
weten bedrijfskund1ge opt1ek. met catego
rieen als mput, throughput en output, er
gonomte en log1stiek.6 lets minder preg-
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nant, maar wei veel wijder verbreid is de 
voorstelling van strafrechtelijke beslissin
gen als bestuurlijk handelenl Wezenlijk 
zie ik geen verschil. Ook hier spreekt men 
van beleidsdoelen, die door middel van 
het vaststellen en u1tvoeren van een effi
cient beleid op zo economisch mogelijke 
wiJze moeten worden gerealiseerd. Het 
beleidsdoel is de bestrijding van de crimi
naliteit, waartoe het strafrechtelijke 'hand
havingsmechanisme' een bijdrage heeft 
te leveren. Gelijkheid en continu1teit zijn de 
randvoorwaarden, die men tracht te 
respecteren. 

Deze wijze van denken manifesteerde 
zich indertijd bij het Openbaar Ministerie 
(OM). Wie de eerste jaarverslagen van dat 
overheidslichaam bestudeert, ze worden 
sinds 1970 jaarlijks bij de justitiebegroting 
gepubliceerd, zal opmerken, hoe duidelijk 
zich die ontwikkeling van casu1stisch, wei
haas! rechterlijk optreden naar doelmatig 
bestuurlijk beleid met het oog op de crimi
naliteitsbestrijdi ng heeft voorgedaan. Of 
deze tendens nu historisch wortelt in de 
toenemende verzelfstandiging van het 
OM ten opzichte van de minister van Justi
tie, of juist omgekeerd toonbeeld is van 
toenemend Haags centralisme, hoeft niet 
per se eenduidig beslist te worden. Het 
beeld is genuanceerder en, om dit zijpad 
even uit te lopen, mijns inziens is het vol
gende van belang geweest 8 de verre
gaande deconcentratie van (be-

5 Vgl de gedeta1lleerde teken1ngen van J. Remmel1nk 1n 
Strafrecht m perspect1ef (VU-bundel. Arnhem t 980) 31-
64; en 1n Gedenkboek Honderd 1aar Wetboek van Straf
recht (Arnhem 1986) 71-88. en van C Kelk 1n Naar eer 
en geweten (J. Remmelmk-bundel. Arnhem 1987) 255-
288. genoemd m de vonge noot 

6 Z1e biJV D W Steenhu1s. 'Strafrechtelljk optreden 
StapJe terug en een sprang voorwaarts' 1n Oe/1kt en Oe
l:nkwent. 14 (1984) 395-414. 497-512 

7 Vgl biJVOorbeeld A Mulder 'Me de gelet op de persoon 
van de dader' 1n Begmselen (G E Mulder-bunde!. Arn
hem 1981) 190 

8 Vgl voor een schets van een belangr,Jke lase 1n die ge
schledenJS, de pe11ode vlak na de Franse t,Jd· A A L.F 
van Dullemen. Pos1t1e en taak van het Openbaar M!O!S
tene m Nederland. preadv1es voor de Veremgmg voor 
Vergel!jkende Stud1e van het recht van Belg1e en Neder
lancJ (Zwolle 1958) 8-13 
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leids)beslissingen op strafrechtelijk terrein 
werd duidelijk voelbaar, toen de officieren 
van justitie meer en meer de ruimte kregen 
en ook benutten om op be/e/dsgronden 
van vervolging af te zien.9 Ten einde deze 
ontwikkeling niet te Iaten eindigen in an
aanvaardbare en willekeurige verschillen 
tussen de onderscheiden arrondissemen
ten, werden vanuit het centrale overlegor
gaan van de vijf procureurs-generaal met 
de minister van Justitie maatregelen ge
troffen om ongelijkheid en interne ineffi
cientie te voorkomen. Een van de maatre
gelen was het verschijnsel OM-richtlijnen. 
Daarin wordt landelijk vastgesteld, wat in 
bepaalde groepen gevallen (na een even
tuele transactiepoging) de vordering voor 
de straf zal zijn. Variaties in indiviuele ge
vallen krijgen minder de aandacht, want 

Het Openbaar Ministerie 
streeft naar uniformiteit en 
efficientie. 

dat kost tijd en aandacht en is dus minder 
efficient Voor de beslissingen van het OM 
zouden variaties ook minder relevant zijn. 
Een officier van justitie mag van een richt
lijn in een individueel geval afwijken. Oat 
moet hij dan wei intern verantwoorden. De 
bedoeling is om het vorderingsgedrag 
van het Openbaar Ministerie wat de op te 
leggen straf betreft te beYnvloeden in de 
richting van eenvormigheid en gelijkheid. 

Die richtlijnen, in het Ieven geroepen uit 
gegronde vrees voor onrechtvaardige on
gelijkheid op bepaalde deelterreinen in 
het strafrecht, hebben dus tot gevolg, dat 
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bij de beslissing over de straf, die hij zal 
eisen, de aandacht primair gericht is op 
de vaststelling, dat een bepaald delict tot 
een groep behoort. Daarna kan conform 
de beleidslijn worden gehandeld. Zo 
wordt in de voorfase van de strafbeslissing 
de aandacht afgeleid van unieke kenmer
ken van een concreet geval. 

Straftoemeting 
Ging de hierboven geschetste ontwikke
ling voorbij aan de rechter - de beslisser 
bij uitstek? In zoverre wei, dater op straf
rechtelijk terrein voor de strafrechter geen 
landelijke beleidslijnen in zwang zijn, die 
bij de strafbepaling uniformiteit moeten 
bewerkstelligen. De zittende magistratuur 
is met het fenomeen landelijke afspraken 
niet onbekend. AI jaren functioneren de 
richtlijnen voor alimentatieberekening, 
ontstaan in het kader van de Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak, naar tevre
denheid. Voor strafoplegging daarente
gen ontbreekt een vergelijkbare prikkel tot 
uniform beleid. 

De wettelijke regels omtrent de straftoe
meting doteren de rechter met een grote 
vrijheid.10 Zij geven slechts een algemeen 
minimum en een ruim genomen specifiek 
maximum, regelen de aftrek van in voorlo
pige hechtenis doorgebrachte tijd en ge
ven via de in de rechtspraak uitgewerkte 
motiveringseisen aan de rechter parame
ters om tot zijn beslissing te komen. Die 
handvaten zijn echter eerder aanleiding 
tot differentiatie dan tot eenvormigheid en 
gelijkheid. Elke rechter moet k1jken naar 
de ernst van het feit, de persoon van de 
dader en de omstandigheden, waaronder 
het feit is gepleegd, maar dat zal hem nu 
juist nopen de uniciteit en niet de gelijk-

9. Vgl J.M. Reljntjes. 'Voorwaardei!Jk sepot' m L1ber Aml
corum Th. W van Veen (Arnhem 1985) 296-296 De 
enorme toevloed van strafbepal1ngen. waarbiJ de straf 
als stuurm1ddel 1n het overheidsbele1d wordt aange
wend. heeft tot deze ontw1kkel1ng bljgedragen De 
Waard Het spannmgsveld' a w. 348 WIJSt h1er ook op 

10 Z1e Ch J Enschede en A. Mulder. bewerkt door L C.M 
Me11ers: De wettelljk regelen betreffende de straftoeme
tmg, Zwolle 1986 (6.dr.) om. 11 
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heid van het geval ten opzichte van vorige 
in ogenschouw te nemen.11 

Aan de andere kant gaat het streven 
naar landelijke eenvormigheid nu ook 
weer niet helemaal aan de rechter voorbij. 
De wetgever heeft in de onderlinge ver
houding tussen de strafmaxima tot uit
drukking gebracht wat als een ernstig feit 
en wat als minder ernstig wordt be
schouwd. Dat verschilt niet per arrondis
sement. Verder worden de verschillen tus
sen regionale en plaatselijke strafbepalin
gen, bijvoorbeeld gemeenteverordenin
gen vaak niet in de straftoemeting ge
merkt, omdat men steeds vaker afgaat op 
landelijke model-verordeningen. Een indi
viduele rechter of kamer van een recht
bank zal bovendien altijd kijken naar wat 
hij in vergelijkbare gevallen heeft opge
legd, om waar mogelijk het rechtsbeginsel 
van de gelijkheid tot uitdrukking te bren
gen. 

Verder gaat er invloed uit van het heer
sende beleid van het Openbaar Ministe
rie. Als de officier van justitie zich bij de 
vordering op de zitting steeds laat leiden 
door de richtlijnen van hogerhand, dan 
heeft dat effect op de straftoemeting door 
de rechter. 12 Algemeen wordt aangeno
men, dat het vonnis, ook wat de straftoe
meting betreft, invloed ondervindt van de 
eis van de officier van justitie. Sommige 
schrijvers onderstrepen juist de mogelijk
heid om via het OM de straftoemeting te 
be1nvloeden. Gezien de positie van de 
rechter, met name zijn onafhankelijkheid, 
zou een landelijk beleid van de rechters 
wei lang op zich Iaten wachten. Het OM 
zou het beleid gaan maken en uitvoeren, 
de rechter zou (slechts) als beleidstoetser 
moeten optreden.13 

Of de rechter inderdaad bereid zal zijn 
in concrete gevallen deze rol op zich te ne
men is echter nog niet zo zeker. Boven
dien acht ik het vanuit theoretisch oogpunt 
niet de beste slap. lk wil eerder het tegen
overgestelde bepleiten. In mijn optiek is in 
de lase van de straftoemeting het motto 
juist om zelfstandig te differentieren en te 
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individualiseren, niet slechts de genomen 
beslissing te toetsen aan rechtmatig
heidscriteria. T egenover een rationele, 
uniforme straftoemeting past mijns inziens 
niet slechts een dosis scepticisme14, maar 
tegenwicht. De pluriformiteit van de geval
len, of liever, de uniciteit van het concrete 
geval moet die plaats krijgen, die haar toe
komt. Zo dadelijk zal ik dit nog nader uit
werken, hier wil ik eerst de noodzaak van 
restabilisatie verder accentueren. 

lnperking van de 
rechterlijke vrijheid 
benadeelt de delinquent. 

Het effect van de rationalisering van de 
straftoemeting is onder meer, dat van de 
persoon van de dader slechts een 
abstractie overblijft. Tarievenlijsten gaan 
uit van objectieve checkpunten, 15 en kun
nen uiteraard niet rekenen met individuali-

11 Th.W. van Veen (1n ZIJn bewerk1ng van Van Bemmelens 
"Ons strafrecht" deeiiV. 9 dr . 326·328) constateert. dat 
de hier geschetste aanknop1ngspunten e1geni1Jk aileen 
beteken1s hebben. als de rechter wil afw11ken van de 
· normale" straf voor het onderhav1ge del1ct. De Hoge 
Raad beperkt z1ch biJ de toetsi ng van de straftoeme· 
tlngsbesiiSSing 1nderdaad tot controle van de mot1ver1ng 
van verbaz1ngwekkende afWIJkingen van een denkbeel· 
d1ge standaard (of van wat 1n eerdere 1nstant1e door een 
lagere rechter was opgelegd). Daarmee is echter n1et 
gezegd. dat b11 de bepal1ng van de straf deze factoren 
n1et 1n pos1t1eve z1n relevant ziJn. Zie L. Fnjda: "De HR en 
de mot1venng van de strafoplegg1ng" 1n De!Jkt en De/in· 
kwent 18 (1988). 959 

12 Enschede en Mulder: De wettelijke regelen. a. w. 14 
13 Vgl. A. He11der: "Het openbaar m1n1ster1e en de plann1ng 

van een pol1tiek van rechtshandhav1ng· 1n Ad personam 
(Ch J Enschede·bundel. Zwolle 1981) 86 

14 Z1e H JAM. Beaumont: "Eenhe1d van straftoemeting. 
de steen der WIJzen. Hobby. alib1?" in Delikt en De/in· 
kwent. 17 (1987) 808·817 

15 D. H. de Jong Rechtsbescherm1ng 1n een beslissende 
lase (Arnhem 1985) 27 

179 



teit en nog veel minder met persoonlijk 
toekomstperspectief. Waar dat laatste im
mers onlosmakelijk verbonden is met de 
rationele en irrationele factoren in de situa
tie van de dader, is de verwacht1ng dat 
rechters in de rationaliseringsgolf uitslui
tend zullen varen op een kompas, dat 
naar die factoren niet wordt gericht.16 De 
beperkingen, die aan de rechter bij de 
ernst van het feit aan de onder- en boven
kant zijn gesteld, dreigen verder naar el
kaar toe te groeien, metals gevolg dat de 
rechterlijke vrijheid nader wordt ingeperkt 
ten nadele van de delinquent.17 

Due process: de oplossing? 
Hebben de pleiters voor de due process 
principles, het tegenovergestelde stand
punt, deze ontwikkeling dan niet kunnen 
tegenhouden of keren? Hun theoretische 
voedingsbodem is, globaal gezien, de op
vatting, dat de wetboeken van strafrecht 
en met name strafvordering en aanver
wante wetten voornamelijk een rechtsbe
schermende functie hebben. Die regels 
zijn er in de eerste plaats om in het conflict 
tussen overheid en dader van een straf
baar feit een teveel aan machtsuitoefening 
door de staat te diskwalificeren. De rech
ten van de delinquent in aile stadia van de 
strafrechtspleging dient mente respecte
ren. Bij de aanhangers van deze visie 
staat het beschrijven en verstevigen van 
de rechtspositie van de verdachte in 
opsporings- en vervolgingsfase en van de 
gedetineerde in de fase van de executie 
hoog in het vaandel. Om enkele voorbeel
den te noemen: het zwijgrecht van de ver
dachte is een zo essentieel onderdeel van 
zijn rechtspositie dat de verhorende per
soon, opsporingsambtenaar, rechter en 
dergelijke hem op dit recht moet wijzen. 
Oat is momenteel in de wet vastgelegd. 
Anders is het met het recht op rechts
bijstand door een advocaat gedurende de 
hele gang van een justitieel onderzoek. In 
de wet staat namelijk niet voorgeschre
ven, dat b1j elk verhoor door de politie een 
advocaat aanwezig moet kunnen zijn, on-
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danks de pleidooien hiervoor. Een ander 
punt, waar crime control en due process 
elkaar tegenkomen, is de discussie over 
het gebruik van verklaringen afgelegd 
door anonieme getuigen. De bescher
ming van getuigen is noodzakelijk in de 
strijd tegen de georganiseerde criminali
teit. Het maakt echter onmogelijk, dat de 
verdachte daadwerkelijk zijn recht uitoe
fent om tegen de betrouwbaarheid van 
het gebruikte bewijs iets in te brengen. 

Ondanks het enthousiasme van de ver
dedigers van de due process gedachten
gang en hun relatieve succes was deze 
stroming niet in staat de hiervoor ge
schetste 'rationalisering' van de straftoe
meting van haar scherpe kanten te ont
doen. Dat hangt mijns inziens theoretisch 
met het volgende samen: 
a De eigenheid en ook de positieve kracht 

van deze denkrichting is de toekenning 
en het respect van rechten aan het indi
vidu op de verschillende momenten in 
het strafproces. De process principles 
zijn echter met name actief bij opspo
ring en vervolging, waar de verdachte 
voorwerp van het overheidshandelen 
is. Het eindstation is de equality of arms 
tussen de overheid, in dit geval de offi
cier van justitie, en de verdachte tijdens 
de behandeling van de zaak door de 
rechter. Deze principes hebben verder 
hun uitwerking bij de ten uitvoerlegging 
van de straf. Gedetineerden hebben 
rechten. Zij beschikken over de moge
lijkheid om tegen een ongerechtvaar
digde inperking van hun rechten in het 
geweer te komen bij een onafhankelijke 
klachtencommissie, met de mogelijk
heid van hoger beroep. Datzelfde is in 

16 Th.W van Veen 'Afsche1d van de persoon des da
ders? 1n Strafrecht 1n balans (A C Geurts-bundel. Am
hem 1983) 311 z1et vaarlap1g geen grate bezwaren 

17 A.W.M Maa11 Op het grensv!ak van psych1atne en recht 
(Arnhem 1989) 6. naat 3 Aan de anderkant worden de 
l1chte fe1ten met een transact1e afgedaan en kamen hele
maal n1et meer vaar de rechter A an de bavenkant wordt 
biJ zeer ernst1ge delicten aan verm1nderd taerekenlngs
vatbaren tach een gevangen1sstraf opgelegd u1t het 
aogpunt van ratiOnele rechtshandhav1ng 
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ontwikkeling voor kinderbescher
mingspupillen, wanneer zij onder meer 
via een strafrechtelijke beslissing van de 
kinderrechter in een inrichting verblij
ven, en voor ter beschikking gestelden. 
Ook dezen, die tot voor kort nog geheel 
buiten beschouwing bleven, kunnen 
zich gaan verheugen op de juridisering 
van de beslissingen, die in het kader 
van hun verblijf in een kliniek of van hun 
behandeling aldaar worden genomen. 
In dit werkingsbereik ontbreekt echter 
het cruc1ale moment in onze beschou
wingen, de straftoemeting. Bij de verza
meling van het voor de straf relevante 
materiaal 1s de dader betrekkelijk goed 
geoutilleerd, althans vanaf het moment, 
dat de rechtsstrijd voor de rechter is be
gonnen. Na de strafoplegging is de 
noodzakelijke inperking van rechten 
met waarborgen omgeven, maar op het 
moment, dat de rechter de straf bepaalt, 
staat hij met lege handen. Oaar is echter 
weinig aan te doen. Als men de essentie 
van de straf, een gezaghebbende 
beslissmg met negatieve gevolgen voor 
de dader, wil blijven behouden, en dat 
willen veruit de meeste deelnemers aan 
het theoret1sch d1scours, dan moet hier 
de dader zich wei iets Iaten welgevallen, 
dat hem uit de aard der zaak niet bevalt. 
Let wei, ik spreek hier over het theore
tisch verzelfstandigde moment van de 
beslissing, niet over het naar voren 
brengen van relevante informatie. Ove
ngens zij er ook op gewezen, dat het ho
noreren van rechten 1n het voorterrein 
en het achterland voor het oog het ratio
nele optreden van de strafrechter te 
meer legitimeert, daar zijn strafopleg
ging aan cntena van rechtsbescher
ming zoveel mogel1jk voldoet. Een fun
dament voor dit wezenlijke moment in 
het strafrecht wordt ermee niet gelegd. 
De mogel1jkheden om op andere WIJZe 
het welziJn van de dader te bevorderen 
blijven bovendien onderbelicht of drei
gen naar de achtergrond geschoven te 
worden. 
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b lk raak hier aan een punt. dat ik slechts 
even wil aanstippen: Allerwegen is de 
veronderstelling merkbaar, dat de mo
gelijkheid om rechten uit te oefenen de 
beste, zo niet de enige garantie is voor 
het bereiken van individueel welzijn. Zij, 
die dit belief niet door dik en dun steu
nen, en ik meen mijzelf daaronder te 
moeten rekenen, worden in hun twijfels 
gesterkt door die zojuist geconsta
teerde leemte in het due process
denken. Een billijke rechtspositie voor 
de verdachte en veroordeelde is, mede 
gevoed door de rechtspraak van het 
Europese Hof voor de rechten van de 
mens te Straatsburg, zonder al te veel 
problemen in het Nederlandse strafpro
ces gegroeid tot haar huidige ge
daante. Oat moet niet afhouden van be
zinning op de mogelijke welzijnsbevor
dermg voor de dader op een moment 
dat hij geen rechten kan inroepen, bij de 
strafbeslissing. De jurist, die uitslu1tend 
heil verwacht van uitbreiding van de 
rechtspositie, gaat zich naar mijn me
ning aan overschatting van de eigen 
discipline te buiten. 

c Een bekend bezwaar tegen de hier be
doelde stroming mag hier niet onge
noemd blijven, al was het aileen al om 
het beeld zo compleet mogelijk te Iaten 
zijn. Een 6vermaat aan rechten zal de 
handhaving van de matenele normen 
frustreren, zo is al vaak gewaarschuwd 
en niet zonder grond. Hierom op de in 
ons Wetboek van Strafvordering vast
gelegde positie van de verdachte te 
gaan beknibbelen, gaat echter te ver. 
Een evenw1chtige strafrechtspleging 
zou inderdaad belemmerd worden als 
bijvoorbeeld de verdachte n'importe 
qui zou kunnen dagvaarden om als ge
tulge a decharge te versch1jnen Oit zou 
wei uitstekend passen in het recht om 
getuigen op te roepen zoals verwoord 
in artikel61id 3 sub d Verdrag van Rome 
en artikel 14 lid 3 sub e Verdrag van 
New York, maar de huidige regeling 
van artikel 280 WbvSv, die de rechter 
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de uiteindelijke beslissing in handen 
geeft, houdt voldoende rekening met 
dat andere belang wat in het strafrecht 
moet worden meegewogen, dat van 
berechting zonder onbillijke obstakels. 
Daarnaast zou een verdergaande 
privacy-bescherming ertoe kunnen lei
den, dat de rechter over onvoldoende 
informatie beschikt en inderdaad aileen 
maar kan afgaan op objectieve 'onge
voelige' gegevens_18 Oat acht ik onvol
doende om te realiseren, dat de straf 
aan een van zijn mijns inziens wezenlijke 
kenmerken voldoet. 

Grondslag van de straf 
De beschrijving van wat ik dan als het we
zenlijke van de straf beschouw mag niet 
Ianger op zich Iaten wachten. lk noemde 
zo juist al het feit, dat de straf een gezag
hebbende beslissing met negatieve ge
volgen voor de dader is. Op het hoe en 
waarom ga ik hier nader in, met verwer
king van de in de inleiding gemaakte op
merkingen over individu en gemeen
schap. 

Eigenaardig voor de straf is haar tweele
dige karakter. Delict en straf zijn momen
ten in het spanningsveld, dat met de men
selijke samenleving onlosmakelijk verbon
den is. Daar Ieven individuen samen. Hen 
staat echter nu eenmaal niet bij voorbaat 
het voordeel van hun medemens als drijf
veer voor hun handelen voor ogen. Naast 
dit gegeven van de krachten die op het in
dividu zelf gericht zijn, is er het beset aan
wezig, dat een zekere vorm van samenle
ven niet gemist kan worden. De mens is in 
een gemeenschap geplaatst. Er moet der
halve een zeker evenwicht bestaan, 
waarin als resultaat van individualise
rende en socialiserende trekkracht een 
spanning aanwezig is. Een van de uitdruk
kingen van het evenwicht is de strafrechts
norm. De overtreding van die norm is een 
zodan1ge destabilisatie, dat een gevoelige 
reactie passend is. Daarin wordt dan aan
gegeven, dat de gemeenschap haar 
eigen normen au serieux neemt en ze zal 
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handhaven tegenover ondermijning. De 
negatieve reactie spreekt het indi
vidu - de dader - aan in zijn (mede)ver
antwoordelijkheid als lid van die gemeen
schap om de norm en te respecteren en te
vens de gemeenschap als geheel. Oak de 
andere leden worden weer aan het be
staan en de geldingskracht van de regels 
herinnerd. 

Uit die verantwoordelijkstelling wordt 
oak duidelijk, dat de dader lid van die ge
meenschap is en na het begaan van een 
delict nog steeds als zodanig wordt be
schouwd, dat hij in de samenleving een 
plaats heeft en met de daar geldende nor
men verbonden is. Uit d1t gegeven vloeit 
voort, dat de straf deze dienst aan de ge
meenschap des te beter vervult, als de be
trokken persoon zijn plaats in de samenle
ving weer volledig zal kunnen innemen. 
Het effect mag in ieder geval niet zijn, dat 
hij afgeschreven kan worden als lid van de 
gemeenschap. De straf moet juist poten
tieel bevorderen, dat de delinquent in de 
gemeenschap weer volwaardig zal kun
nen functioneren. De beslissing van de 
rechter zal daarom zo veel mogelijk op in
dividuele factoren afgestemd moeten zijn 

Zo verschijnt dus een dubbele grand
slag voor de straf in beeld, waarin belang 
van individu en gemeenschap weerspie
geld zijn: Door normhandhaving dient zij 
het collectief, maar tevens het individu, 
omdat de gemeenschapsnormen uiteinde
lijk ten gunste van hem bestaan. Door po
tentie tot herstel voor de dader te creeren 
dient zij het individu, maar tevens de ge
meenschap, waarvan immers de dader 
deel uitmaakt, net als ieder ander_19 

Praktische consequenties en moge
lijkheden 
Tot zover handel de het betoog over water 
met de straftoemeting dreigt te gaan ge-

18 VanVeen: 'Afsche1d van de persoon·. a.w.. 312. 
19 W1e nog die per wil sp1tten verwiJS 1k naar m11n d1ssertat1e 

Protestantse b1;dragen a an het Nederlandse strafrechts
denken s1nds 1880. Amsterdam 1988, met name het 
slothoofdstuk 
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beuren en waarom ik dat strijdig acht met 
de grondslag van de straf. lk hoor de be
zwaren vanu1t de praktijk al klinken: Zou 
de rechter te werk gaan, zoals u dat wenst, 
dan zou de crisis 1n de strafrechtsplegmg 
aileen maar verergeren, aileen al van
wege het felt, dat ge1ndividualiseerd 
beslissen meer tijd en aandacht van de 
rechter vraagt en dat heeft hij niet. Mis
schlen verstaat een ander miJn betoog wei 
zo, dat het OM veel minder zou moeten se
poneren, omdat in de rechterl1jke straftoe
metmg de uniciteit van het concrete geval 
tot uitdrukking kan komen. Om dat laatste 
te ontkrachten miJn verhaal kan heel 
goed parallellopen met ple1dooien om de 
OM-beslissingen weer vanuit het rechter
lijk perspectief te bezien en minder vanuit 
het bestuurlijk, maar welke ik bij deze 
slechts kan verwiJzen.20 Dan is de ontwik
keling om de besl1ssingsbevoegdheid van 
het OM uit te breiden niet b1j voorbaat af te 
w1jzen. Maar hier komt nog iets bij. 

In het voorafgaande is steeds gespro
ken over de straf en het strafrecht zonder 
nader te specificeren. Met name in de vo
rige paragraaf doelde ik bij strafbaar ge
drag op het overtreden van strafrechts
normen, die de bescherming van een 
voor de samenlevmg essentieel rechtsbe
lang beogen. lk wees er al op, ons straf
recht is daartoe echter niet beperkt, maar 
is vervuild met een overvloed aan bestuur
lijke strafbepalingen, die geen intrinsiek 
recht/onrecht-oordeel in zich dragen. lndi
vidualiserend rechterswerk is praktisch 
niet mogelijk met de huidige stand van za
ken, maar mijns inz1ens ook niet nodig. In 
veel gevallen mag gezien de aard van de 
norm en de sanctie de belangenafweging 
anders uitvallen. Een selectie van echte 
strafrechtsnormen uit de bestaande baai
erd van strafbepalingen zou dan ook zeer 
welkom zijn. Oat is evenwel bepaald niet 
eenvoudig. Welke criteria moet men hier
bij hanteren? Oat is natuurlijk de bran
dende vraag Men kan denken aan schif
ting aan de hand van morele onaanvaard
baarheid21 of aileen normen met een 
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hoge feitelijke gedragsgeldlng in het straf
recht laten.22 Mijzelf zou een criterium aan
spreken, waarin het zwaartepunt wordt 
gelegd bij beschermmg van wat voor het 
functioneren in gemeenschap, inclus1ef 
de gemeenschap met de Schepper, nood
zakelljk is. In aile gevallen geldt, dat de dis
cussie op wetgevingsniveau gevoerd zou 
moeten worden. Oaar moet uiteindeliJk 
een voor de grote meerderheid aanvaard
bare selectie tot stand komen. 23 Voor een 
deel is dit al begonnen, een aantal veel 
voorkomende delicten is naar de admini
stratleve afdoening overgeheveld. Maar 
naar miJn idee is bij die recente operatie 
aan een inhoudelijke plaatsbepaling voor
bij gegaan. Hetzelfde geldt voor de uit
brelding van de transactiemogelijkheid tot 
en met bepaalde misdrijven, d1e al enkele 
jaren geleden plaatsvond.24 

Nog een punt verdient de aandacht. In 
het kader van de individuele straftoeme
ting zou de rechter zeer gediend zijn met 
een zo uitgebreid mogelijk straffenarse
naal. lk bedoel daarmee niet, dat de rech
ter nu onvoldoende mogelijkheden heeft 
om streng genoeg op te treden, wei om 
creatlef met het perspectief van de dader 
om te kunnen springen. De nieuwe straf 

20. A.C. 't Hart 'Om het OM' 1n H. de Doelder ea. (red) 
Strafrecht en bele1d. essays (Zwolle 1983) 45; H de 
Doelder Het Openbaar Mm1stene 1n posi11e. Arnhem 
1982 De mogel1jkhe1d van voorwaardelljk sepot wordt 
dan well1cht 1nteressanter; vgl J M ReiJnlJeS Voor· 
waardelijk sepot a. w., 314-315 

21 DeWaard · Het spann1ngsveld'. a. w.. 355-356 
22 D. Schaffme1ster. · Pol1t1ele en JUStlliele del1kten 1n Han

delrngen Ned. Jur. Ver , 1984 dl. 1 , eerste stuk. 226 
23 J.M ReiJnlJes: 'Bescherm1ng van de overhe1dskas m 

Gedenkboek Honderd ;aar Wetboek van Strafrecht 
445-4461aat z1en. dat het s1mpelweg schrappen van aile 
adm1n1strat1eve del1cten n1et een zu1vere select1e IS 

24 Vgl. DeJong 'Rechtsbescherm1ng a w, 23v. M11 ont
breekt de ruimte nader 1n te gaan op de handhav1ng van 
de u1tgeselecteerde normen. Als garant1e gelden ook 
dan de regels van het Verdrag van Rome, d1e door het 
Europese Hot voor de Rechten van de Mens eveneens 
worden toegepast op admm1strat1eve afdoen1ng van de
llcten Z1e voor een korte besprek1ng van het bekende 
Ozturk-arrest D Hazewmkei-Sunnga/J. Remmel1nk: ln
lerdmg tot de stud1e van het Nederlandse strafrecht. 10 
dr (Alphen aid R11n 1987) 17-18. 
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dienstverlening is in mijn ogen dan ook 
een aanwinst.25 

lk noem nog een willekeurig voorbeeld, 
nu uit het strafproces, van wat mij in het 
hiervoor geschetste kader wenselijk lijkt. 
De rechter kan zich in bijna aile gevallen 
bij de motivering van de straf beperken tot 
een standaardformule. Oat lijkt mij onvol
doende aansluiten bij het feit, dat hij in een 
concreet geval zijn beslissing beargumen
teert tegenover de veroordeelde. Hij zou 
zijn gedachten niet te sterk moeten richten 
op de toetsing van zijn overwegingen in 
hoger beroep of cassatie, maar op wie het 
primair aangaat, de veroordeelde. Die 
moet de uitspraak in zijn strafzaak kunnen 
begrijpen, hoewel dat momenteel niet uit 
de jurisprudentie af te leiden valt.26 

Tot slot nog een opmerking over de te
neur van de ministeriele woorden. Uit het 
voorafgaande moge duidelijk geworden 
zijn, dat met het oog op de straftoemeting 
een andere benadering mij juister lijkt. In 
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een aantal gevallen betekenen de maatre
gelen van de regering een ingreep op 
plaatsen waar waarborgen voor de dader 
niet overbodig zijn. Het polaire den ken zal 
daaraan wei mede debet zijn, waar ver
schuiving naar de ene pool automatisch 
verwijdering van de andere betekent. 
Operaties, die voorwaardenscheppend 
zijn voor een oplossing van de huidige 
problemen terwijl de delinquent niet bij 
voorbaat moet inboeten, acht ik geJndi
ceerd en ook wei mogelijk. Belangrijk is, 
dat we in ons strafrecht de verbinding met 
de wortels van de straf niet te dun, en dus 
breekbaar Iaten worden. 

25. Vgl. ook het plerdoor voor een grotere vanatre van J.J.J 
Tulkens Graden van vrijhetd. Arnhem 1988 

26 L FrrJda. 'Verantwoord beslrssen. Enkele opmerkrngen 
over de explrcatrefunctre van het strafvonnrs' rn Deltkt en 
De!tnkwent. 18 (1988) 407-421 
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Geloof en pol1t1ek 

W.R. van der Zee 

Kerkelijk Nederland in 
Conciliair Proces 

Het Conciliair Proces is in de eerste plaats 
een zaak van de kerken. Hun belijden is in 
het geding. Moeten christelijke politieke 
en maatschappelijke organisaties erbij 
worden betrokken? Van der Zee.· Het is 
een kerkelijke inhaaloefening. Laat de ker
ken maar even. 

Zelden zal een vreemd woord zo snel in
gang hebben gevonden in het kerkelijk 
spraakgebruik als het woord 'Conciliair 
Proces'. In mei 1986 lag het woord voor 
het eerst op de vergadertafel van de Raad 
van Kerken en nu kun je geen kerkelijk 
blad meer open slaan zonder het op vriJ
wel elke pagina terug te vinden. Pas na 
verloop van tijd zullen we weten wie het 
bereikt heeft en wat het heeft uitgehaald. 
Maar nu al kunnen we constateren dat het 
Conciliair Proces een unieke kans is om 
mensen (weer) in beweging te brengen. 
Zou de tijd daar misschien rijp voor zijn? 
En: oogsten we misschien de vruchten 
van de discussies over nieuwe levensstijl, 
twee procent voor ontwikkelingssamen
werking, de kernwapens, vingeroefenin
gen voor de betrokkenheid van kerken en 
christenheid bij de grote politieke en so
ciale vragen? Om het nog even kort te for
muleren: onder Conciliair Proces (dlt Con
ciliair Proces, want er zijn er meer) ver
staan we een (wereldwijd) kerkelijk beraad 
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over de grote wereldvragen dat uit moet 
lopen op een aantal duidelijke afspraken. 

Voorgeschiedenis 
De voorgeschiedenis is inmiddels ge
noegzaam bekend: van Bonhoeffer via 
Vancouver en Dusseldorf naar nu en hier. 
Or. R.J. Mooi heeft in dit blad die voorge
schiedenis nog eens uit de doeken ge
daan. Voor de geschiedschrijving is het 
toch niet onaardig te vermelden dat het al
lemaal wat meer per ongeluk (of per ge
luk) gegaan is dan de mythen van de toe
komst misschien waar willen hebben. De 
Wereldraad van Kerken riep in Vancouver 
op tot een Conciliair Proces over gerech
tigheid, vrede en heelheid van de schep
ping. Het klinkt als een klaroenstoot. Maar 
in feite komen noch de woordcombinatie 
'gerechtigheid, vrede en heelheid van de 
schepping' noch de term 'Conciliair Pro
ces' in de documenten van Vancouver 
voor. Een uitzondering vormt het stuk over 
de prioriteiten voor het toekomstige pro
gramma van de Wereldraad. Tussen de 
acht punten staat op de vijfde plaats: 'To 
engage member churches in a conciliar 
proces of mutual commitment (covenant) 
to justice, peace and the integrity of all 

Ds W R. van der Zee (1930) 1s algemeen secretar1s van de 
Raad van Kerken Nederland 
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creation should be a priority for World 
Council programmes'. De Oostduitse sug
gestie om een wereldwijd vredesconcilie a 
Ia Bonhoeffer (een bijeenkomst waarin de 
kerken zich krachtig en b1ndend zouden 
uitspreken tegen oorlog en bewapening) 
b1j elkaar te roepen, maakte geen schijn 
van kans. De beperking tot vrede stuitte 
op weerstand bij de kerken uit de Derde 
Wereld, het woord concilie streek de 
Oosterse Orthodoxie tegen de haren. Dus 
een Conciliair Proces en dan over gerech
tigheid, vrede en heelheid van de schep
ping. Wat dat zou kunnen inhouden, 
wordt nergens duidelijk in de stukken van 
Vancouver. 

In Nederland komt men dan ook niet 
thuis met de boodschap dater een Conci
liair Proces is uitgeroepen. Er wordt ver
slag uitgebracht aan de Raad van Kerken. 
En als de Raad kiest voor een aantal 
Vancouver-prioriteiten, dan staat de rela
tie gerechtigheid en vrede nummer twee. 
De heelheid van de schepping 1s nog ner
gens. Vooralsnog hebben de kerken de 
handen vol aan de kernwapen-discussie. 
En de Raad begint een langdurig bezin
ningsproces rond de nota 'Oecumene in 
de jaren tachtig'. Zelfs in de laatste versie 
van deze nota (mei 1985) is het Conciliair 
Proces nog in geen velden en wegen te 
bekennen. Bij de programmapunten voor 
de komende jaren staat onder 'inzet voor 
gerechtigheid': 'een bl1jvende inzet voor 
ontwapening, in verbinding gebracht met 
het streven naar gerechtigheid', en even 
verder: 'aandacht voor de ecologische 
problematiek'. Dat we hier te maken heb
ben met een 'driekoppig monster' zoals 
de geloofsbrief in 1988 zal zeggen blijkt in 
1985 nog nauwelijks doorgedrongen te 
zijn. 

In de zomer van 1984 komt het Centrale 
Comite van de Wereldraad (een soort da
gelijks bestuur van de Wereldraad dat 
JaarliJkS bijeenkomt) bijeen om wat orde
ning aan te brengen in alles wat Vancou
ver ter tafel heeft gebracht. Verscholen 
tussen de vele papieren bevindt zich ook 
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een document over de inzet voor gerech
tigheid, vrede en heelheid van de schep
ping. Daarvan wordt gezegd dat het een 
Council-wide issue is, dat wil zeggen dat 
aile secties van de Wereldraad ermee te 
maken hebben. De voorstellen re1ken niet 
verder dan een wereldconferentie, moge
lijk 1n 1989. Van Westduitse zijde komt dan 
het voorstel dat daar nationale en reglo
nale conferenties aan vooraf gaan, zodat 
de gedachte van een Conciliair Proces tot 
zijn recht komt. Bedoeling 1s inzichten en 
ervaringen met elkaar te delen. Een an
dere doelstelling dan wat Bonhoeffer voor 
ogen stond. 

Dan komt 1985. Nu pas begint het ernst te 
worden. De oproep van Carl Friedrich von 
Weizsacker op de Kirchentag in Dussel
dorf blijkt weerklank te vinden. In de beide 
Duitslanden werkt het woord Friedens
konzil als een toverformule. In de kringen 
van de Wereldraad wordt men wakker en 
hennnert men zich het 'Conciliair Proces' 
van de Vancouver-prioriteiten. En op de 
bijeenkomst van het Centrale Comite in 
Buenos Aires kriJQen de plannen voor de 
wereldconferentie en de weg daarheen 
concretere vormen. Hoe de verhouding is 
tussen het vredesconcil1e en het Conciliair 
Proces met zijn wereldconferentie is nog 
niet du1delijk. Buenos Aires oppert de ge
dachte dat een vredesconcilie een stap 
zou kunnen zijn in het proces naar de we
reldconferentie. Anderen propageren het 
omgekeerde. 

Het is allemaal wei verwarrend: vredes
concilie, Conciliair Proces, wereldconfe
rentie over gerechtigheid, vrede en heel
heid van de schepp1ng. Het moderamen 
van de Gereformeerde synode vraagt de 
Raad van Kerken in februari 1986 of er ini
tiatieven te verwachten Z1jn in de richting 
van een 'internationaal vredesconcilie'. 
De algemeen secretaris verkeert, getu1ge 
z1jn brief, nog enigsz1ns in verlegenheid. 
Hij raadt het moderamen aan te wachten 
tot er meer duidelijkheid komt vanuit Ge
neve. Hij wordt op zijn wenken bediend. 
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Dezeltde week ligt de uitnodigingsbriet 
van Emilio Castro, secretaris-generaal van 
de Wereldraad, voor een ecumenical 
worldconference bij hem op tatel. Vancou
ver en Von Weizsacker zijn in elkaar ge
schoven. 

Nu gaat er beweging komen in de zaak. 
Op zijn vergadering van 14 mei 1986 
spreekt de Raad over Castro's brief. De 
Raad besluit de lidkerken een tweeledige 
vraag te stellen: of men mee wil doen met 
het Conciliair Proces en zo ja of men de 
cobrdinatie daarvan wil toevertrouwen 
aan de Raad. Dan wordt het even stil. De 
ene na de andere lidkerk antwoordt posi
tiet. Het wachten is op de Romana. Die 
vraagt om uitstel in verband met het over
leg met het secretariaat voor de Eenheid 
in Rome. Nog v66r het eind van 1986 
komt er antwoord: voor Nederland is het 
ja. 

Dan wordt er een stuurgroep ingesteld, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
kerken. Van meet at aan zijn er een paar 
dingen duidelijk. Het Conciliair Proces 
moet een zaak worden van het 'grond
vlak'. De ervaringen en inzichten van de 
organisaties die zich al jaren bezig hou
den met de thema's van het Conciliair Pro
ces dienen gehonoreerd te worden. Fo
cus is de verbinding van de hele kerkge
meenschap aan de inzet voor gerechtig
heid, vrede en heelheid van de schep
ping. Programmapunten die vaststaan 
zijn een beleidsconterentie van de ker
ken, een thematisch jaar, een kerkendag. 

Met dit alles gaat de stuurgroep aan de 
gang. En al vrij snel wordt een nota op de 
Raadstatel gelegd. Een driejarenplan: van 
Pinksteren tot Pinksteren een jaar van 
voorbereiding, een jaar van verdieping, 
een jaar van verbreding. Op 10 juni 1987 
accepteert de Raad de plannen van de 
stuurgroep. Enkele dagen later worden 
aile kerken in Nederland, lid of geen lid 
van de Raad, uitgenodigd mee te doen 
met het Conciliair Proces en wordt een 
groot aantal organisaties opgewekt om 
hun bijdrage te leveren. Vlak na Pinkste-

Chnsten Democrat1sche Verkennmgen 5/89 

ren. Het Conciliair Proces is begonnen. 
Nog even en de stuurgroepleden zouden 
door het land zwerven om her en der de 
plannen toe te lichten en vooral ook uit te 
leggen wat er verstaan mag worden on
der die vreemde term 'Conciliair Proces'. 
Niemand van hen verwachtte op dat mo
ment dat een woord dat in 1985 nog vrij
wel onbekend was in 1987 een kerkelijke 
topterm zou worden. 

Dit hele relaas maakt het aileen nog 
maar wonderbaarlijker dat de gedachte 
van een Conciliair Proces over gerechtig
heid, vrede en heelheid van de schepping 
zo zou aanslaan. Je kunt daar hele theo
rieen over opstellen, maar vermoedelijk 
zullen we pas op langere termijn, als er 
ook goed onderzoek gepleegd is, daar 
iets zinnigs over kunnen zeggen. De ker
ken zullen met die gewekte belangstelling 
moeten omgaan als met iets heel kost
baars. 

Voorbereiding 
Het jaar van voorbereiding is al hoog en 
breed achter de rug. De stuurgroep vond 
dat jaar van essentiele betekenis voor het 
Conciliair Proces. Voordat de bezinning in 
de gemeenten en parochies plaats zou 
vinden, zou er overleg gepleegd moeten 
worden met iedereen en alles die met de 
thema's te maken heett. De oogst van wat 
er al gezegd en gedaan is ten aanzien van 
gerechtigheid, vrede en heelheid van de 
schepping zou moeten worden binnenge
haald. Op basis daarvan zou een 'geloots
briet' worden opgesteld die zou kunnen 
dienen als basis voor de bezinning binnen 
de kerken. Velen reageerden op de uitno
diging van de stuurgroep. En de geloots
briet kwam tot stand onder de titel 'Een 
verbond voor het Ieven'. Een bestandsop
name met het oog op de voortgaande be
zinning. Het concept werd in ruime mate 
verspreid. De commentaren liepen nogal 
uiteen: te lang en te kort, te eenvoudig en 
te gecompliceerd, te christelijk en te secu
lier, te progressiet en te conservatiet, te 
concreet en te abstract. Een dag voor or-
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ganisaties en bewegingen werd belegd. 
Zeer uiteenlopende groepen ontmoetten 
elkaar, maar het werd geen chaos. Verbin
dende gedachte was dat we met elkaar 
een stap verder moesten komen op de 
weg naar gerechtigheid, vrede en heel
heid van de schepping. En tenslotte zou 
een beleidsconferentie van de kerken (3 
en 4 mei 1988) een laatste woord spreken 
over de geloofsbrief van de stuurgroep. 
Het werd een indrukwekkend oecume
nisch gebeuren waarbij men intensief be
zig was met datgene wat de geloofsbrief 
op tafel legde: de gezamenlijke strijd te
gen onrecht en armoede, tegen geweld 
en oorlog, tegen vervuiling en vernieling. 
Eenstemmig werd het geschrift van de 
stuurgroep aanvaard als basis voor de be
zinning binnen de kerken, met dien ver
stande dat begin en eind de eigenlijke ge
loofsbrief zouden vormen (een geconcen
treerde oproep) en dat de andere hoofd
stukken over de nadere concretisering 
bestempeld zouden worden als een 'eer
ste verkenning'. Rond Pinksteren ontvin
gen gemeenten en parochies zowel 'Een 
verbond voor het Ieven' als de Pinkster
boodschap van de Raad van Kerken. Het 
jaar van bezinning, thematisch jaar op het 
grondvlak, kon beginnen. 

Bezinning 
Daar zitten we nu midden in. En inder
daad, overal is wei iets aan de gang. De 
sectie Oecumenisch Actie van de Raad 
heeft geregeld contact met provinciale en 
regionale raden van kerken, een soort in
frastructuur van het Conciliair Proces. 
Daardoor raakt de Raad ook op de hoogte 
van water lokaal gebeurt. En dat is uiter
aard heel verschillend. Op de ene plaats is 
men verder dan op de andere. Soms moet 
er nog eens nadrukkelijk gezegd worden 
dat het Conciliair Proces dit jaar niet ein
digt, maar dat het gewoon doorgaat en 
dat iedereen er op welk moment dan ook 
bij kan inhaken. Ook de activiteiten zijn 
zeer gevarieerd. Niet zelden blijken de 
woorden gerechtigheid, vrede en heel-
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heid van de schepping allerlei vormen van 
creativiteit in het Ieven te roepen. Maar 
ook weerstanden en angsten worden 
wakker. Het belangrijkste punt van be
zorgdheid b1j de stuurgroep is dat het blijft 
biJ mformatie en discussie: gemeente
avonden, cursussen, gesprekskringen, 
leerhuizen, weekends. Concilia1r is het 
proces pas als het komt - via gemeente
beraad en beleidsorganen - tot vormen 
van (in oecumenetaal) commitment. Daar 
zal ook de Nederlandse Kerkendag (16 
september aanstaande), waar delegat1es 
uit parochies en gemeenten en vertegen-

Conciliair is het proces pas 
als het leidt tot vormen van 
verbintenis. 

woordigers van allerlei organen en organl
saties elkaar ontmoeten, op gericht ziJn. 
Met spanning wordt afgewacht waar de 
bezinning op het grondvlak op uit zal !o
pen. Zal men gezamenlijk tot concrete uit
spraken en afspraken kunnen komen? 

Nu al valt het op dat vooral de milieu
vragen intensieve aandacht krijgen. Maar 
ook de verarming in Nederland trekt 
steeds meer belangstelling. Voor de poli
tiek een belangrijk signaal. Spannend is 
ten derde de vraag - ook die kan nu nog 
niet beantwoord worden - of er in het ka
der van het Conciliair Proces meer en an
dere mensen bereikt worden dan diege
nen die toch al met de thema's bezig wa
ren. 
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Verbreding 
Het derde jaar zou dus een jaar van ver
breding worden. De stuurgroep had het 
over het zoeken van bondgenoten. Men
sen van andere godsdiensten en levens
overtuigingen. Sociale en politieke organi
saties. Uiteraard vinden de contacten ook 
al plaats v66r dat jaar van verbreding. De 
Raad had gesprekken over het Conciliair 
Proces met bijvoorbeeld CNV en FNV en 
straks wordt gesproken met de Partij van 
de Arbeid. Verder waren er contacten met 
joden, hindoes, moslims. 

Door drs. A.M. Oostlander is een aantal 
malen, ook in dit blad, op een indringende 
wijze de vraag gesteld naar de betrokken
heid van christelijke, politieke en maat
schappelijke organisaties bij het Conciliair 
Proces. Daar is zoveel ervaring en des
kundigheid opgetast lk zou dat niet graag 
willen ontkennen. Maar ik zou er toch wei 
een paar dingen over willen zeggen. In de 
eerste plaats is het Conciliair Proces (het 
woord zegt het al) een zaak van de kerken 
en hun structuren. Hun belijden is in het 
geding. Zij moeten, verdeeld als zij zijn -
juist ook ten aanzien van de grote politieke 
en sociale uitdagingen -, zoeken naar 
een gezamenlijke weg naar gerechtig
heid, vrede en heelheid van de schep
ping. Zo gaat dat altijd met een concilie. Er 
is een crisis en de kerk moet zien tot een zo 
eenduidig mogelijke stellingname te ko
men. Harry de Lange heeft wei eens ge
zegd: het Conciliair Proces is een kerke
lijke inhaaloefening. lk zou dan ook tegen 
de organisaties willen zeggen laat de ker
ken maar even. Het valt te hopen dat de I e
den van die organisaties als gemeentele
den en parochianen loyaal meedoen. 
Daar heeft bijvoorbeeld het CNV zijn le
den ook toe opgeroepen. 

Een tweede punt is dat met name de po
litieke partijen ook het adres zijn van dat
gene (of van veel daarvan) dat uit het Con
ciliair Proces naar voren zal komen. Op de 
verhouding tot 'de politiek' kom ik straks 
terug. Maar nu vast wil ik zeggen dat een 
tegenover (in de zin van communicatie en 
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niet van bij voorbaat confrontatie) gezond 
is. 

Het derde punt is lastiger. lk vermoed 
dat Oostlander met name denkt aan 
christelijke politieke en maatschappelijke 
organisaties. Voor de kerken niet altijd een 
makkelijk ad res. Aan de ene kant kan men 
die aanspreken op het Evangelie of 
minstens op christelijke inspiratie. Aan de 
andere kant wekken hun fouten en feilen 
of gewoon het gehoor geven aan het poli
tieke gebod om compromissen te sluiten 
des te meer irritatie. Een altijd wat ambiva
lente houding dus. Daar komt nog bij dat 
er nogal wat christenen zijn die bewust kie
zen voor niet-confessionele organisaties. 
Ook die organisaties zijn het ad res van het 
Conciliair Proces. De Raad van Kerken 
zoekt niet aileen contact met het CNV, 
maar ook met de FNV, niet aileen met het 
CDA, maar ook met andere politieke par
tijen (tot nog toe bleek aileen de Partij van 
de Arbeid interesse te hebben). Niettemm 
zijn we er ons van bewust dat het bij het 
Conciliair Proces gaat om zaken die de 
hele samenleving raken en dat de proble
men aileen op te lassen zijn in samen
spraak en samenwerking met anderen. 
Vandaar het jaar van verbreding als een 
uitdrukkelijk onderdeel van het Conciliair 
Proces. Binnen de stuurgroep wordt ge
dacht aan een breed beraad met politieke 
en maatschappelijke organisaties over 
water in het Conciliair Proces naar boven 
gekomen is. Niet allereerst aan resolut1es, 
maar vooral aan vragen en verlegenhe
den. Hoe kunnen we samen verder ko
men op de weg naar gerechtigheid, vrede 
en heelheid van de schepping? Of wat 
realistischer gezegd: hoe kunnen we die 
processen die onze wereld ten dode toe 
bedreigen een halt toeroepen? Samen 
dus. 

Perspectief 
Wat is eigenlijk het perspectief van het 
Conciliair Proces? Laat ik zeggen: kerk
vemieuwing 6f maatschappijverandering. 
Beide doeleinden vindt men naast elkaar, 
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tegenover elkaar of door elkaar heen in de 
publikatles over het Conciliair Proces. 
Ovengens ook in wat ik in dit artikel tot nu 
toe schreef. Het spannende van het Con
CIIIair Proces is dat het twee ingangen 
heeft. Zoals bekend is, ontstond de 
Wereldraad uit het samenvloeien van op 
zijn minst twee oecumen1sche bewegin
gen. Die van Faith and Order (Geloof en 
Kerkorde), gericht op het geloofsgesprek 
met het oog op de eenwording van de ker
ken, en d1e van Life and Work (Prakt1sch 
Christendom), gericht op onderlinge sa
menwerking met het oog op de maat
schappelijke problematiek. Tot op de dag 
van vandaag IS de spanning tussen die 
twee aspecten van de oecumenische be
weging voelbaar aanwezig. 

Het woord 'conciliair' komt uit de wereld 
van Faith and Order. Daar werd de droom 
gedroomd van de kerk als een conciliaire 
gemeenschap. Oat wil zeggen: een ge
meenschap waarin de kerken elkaar voile
dig aanvaarden en waarin 'christenen 
plaatselijk, regionaal en wereldwijd sa
menkomen tot gemeenschappel1jk ge
bed, tot beraadslag1ng en tot besluitvor
ming, 1n het geloof dat de Heilige Geest 
een dergelijk samenkomen kan benutten 
voor zijn eigen doel ter verzoening, ver
nieuwing en omvorming van de kerk, door 
haar tot de volheid van de waarheid en de 
liefde te brengen' (Faith-and-Order confe
rentie 1n Leuven). In deze optiek gaat het 
dus om een proces dat moet lei den tot ver
nieuwing van de kerk. Kernwoorden zijn: 
bidden, bezinnen, beslissen. Het conclli
air proces 1s een gezamenlijke geloofsbe
zinning die er op gericht is dat kerken en 
christenen elkaar vinden en er een ver
nleuwing van hun gemeenschap plaats 
vindt. Oecumene is de ene kerk die als 
met een mond spreekt. 

lnteressant is dat het enige werkdocu
ment van Vancouver waarin het woord 
'Conciliair Proces' voorkomt (Struggling 
for justice and human dignity) het ook in 
de context van het kerkelijk belijden zet. 
Aanbevolen wordt 'dat de kerken op aile 
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niveaus - gemeenten, diocesen/syno
des, netwerken van chnstenen en basis
gemeenschappen - samen met de We
reldraad van Kerken een verbond aan
gaan in een Conciliair Proces, om 
Christus, het Leven van de wereld, te belij
den als de Heer over de afgoden van onze 
tijd, de goede Herder die Ieven brengt en 
Ieven in zijn volheid aan zijn volk en aan de 
hele schepping .. ' Een belijdenis a Ia 
Barmen. Nog interessanter is dat dit docu
ment door de assemblee werd terugver
wezen naar de staf ter revisie. De taal was 
te militant 

De woorden 'gerechtigheid, vrede en 
heelheid van de schepping' komen uit de 
wereld van Life and Work. Ze vervingen 
de maatschappij-conceptie die werd aan
geduid als Just, Sustainable and Partici
patory Society (dat op zijn beurt weer een 
u1twerking was van de conceptie van de 
'verantwoordelijke samenleving'). En 
daarbiJ gaat het meer om urgente veran
deringen in de maatschappij dan om de 
vernieuwing van de kerk. Het is vooral dit 
aspect dat de aantrekkingskracht vormt 
van het Conciliair Proces voor allen die in 
de kerk, aan de rand daarvan of daarbui
ten, bezig zijn met de vragen van gerech
tigheid en vrede en met de zaak van het 
milieu. Niet de kerk moet vernieuwd wor
den, maar de wereld moet gered worden. 
Oecumene is de hele bewoonde wereld. 

Toch moeten we alles op alles zetten om 
die twee aspecten bij elkaar te houden. 
Het Conciliair Proces is een kerkelijk ge
beuren, maar het gaat over maatschappe
lijke zaken. Faith and Order en Life and 
Work schuiven in elkaar. Oecumenische 
beweging word! aileen maar echt als het 
de 'oecumene = de hele bewoonde we
reid' van dienst is. En die 'oecumene = de 
hele bewoonde wereld' is aileen maar ge
diend als mensen niet aileen maar poli
tieke en sociale programma's presente
ren, maar ook de moed, de volharding, de 
offerbereidheid, om ze uit te voeren er
gens vandaan kunnen halen. Dus een ver
nieuwde kerk. Om beiden gaat het in het 
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Concilia1r Proces. Om kerkvernieuwing en 
maatschappiJVerandering. De oecumeni
sche beweging heeft geprobeerd ons af te 
leren daar een tegenstelling van te maken. 
Een vernieuwde kerk 1s een kerk die in 
staat is biJ te dragen aan een leelbaarder 
wereld. Waar worden wiJ als chnstenen 
anders toe verzameld en gezonden? 

De spanningen 
Die verbinding tussen kerkvern1euw1ng en 
maatschappijverandering Ievert intussen 
toch een aantal spanningen op. lk noem 
er twee. Carl Fnedrich von We1zsacker 
riep 1n Dusseldorf in 1984: 'Detijd dringtl' 
HiJ zette daarmee de toon van het Concili
alr Proces. We hebben te maken met le
vensgevaarlijke processen die voortschriJ
den: een steeds grotere klool tussen rijken 
en armen, een steeds hoger opge
schroefde bewapening, een steeds ver
der om z1ch heen griJpend vervuilings- en 
u1tputtingsproces 1n het milieu. De teiten 
en cijlers l1egen er niet om. Paus Paulus VI 
zei het mdertiJd al: 'Wij moeten ons 
haasten, want er l1jden teveel mensen.' 
Die pathos mag niet verdwijnen uit het 
Conciliair Proces. Er is een dringende ne
cessitas concilii (noodzaak om een conci
lie te houden). 

De tijd dringt inderdaad, maar een pro
ces kost tijd. Je kunt mensen maar niet 
even tot een ander denken en handelen 
brengen, ook al sta Je nog zo lu1d te roe
pen. Die spanning wordt voelbaar op vele 
avonden over het Conciliair Proces. Niet 
zelden gebeurt het dat iemand midden 
onder het gesprek over hoe we de ko
mende tijd geduldig en volhardend een 
weg zullen uitzetten uitroept: maar die tijd 
hebben we n1et meerl We moeten nu iets 
doenl 

De andere spanning heeft daar mee te 
maken. Conciliair veronderstelt het zoe
ken naar een zo breed mogelijk draag
vlak. Het gaat er om de kerken in hun 
breedte en de christenen in hun verschei
denheid te betrekken biJ dat proces van 
gezamenliJk gebed, gezamenlijke bezin-
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ning, gezamenlijke beslissingen. Alweer 
de Faith and Order-conterentie te Leuven: 
(de eenheid) 'moet van dien aard zijn dat 
ze riJkelijk ru1mte biedt aan verschelden
heid en aan de openhartige wederzijdse 
confrontatie van verschillende belangen 
en overtuigingen ... ' Maar aan de andere 
kant er zullen wei keuzen gemaakt moe
ten worden. En dat zal tegenstellingen in
houden, zelfs conflicten. We hebben de 
polarisatie rond het kerkelijke spreken 
over de kernbewapenmg nog maar nau-

Er zullen keuzen moeten 
worden gemaakt. Oat 
houdt in: tegenstellingen, 
zelfs conflicten. 

welijks achter de rug. Wat zal het spreken 
over een andere economische ordening 
oproepen? In het gesprek over de verar
ming gaat het nu al tel toe. En milieu lijkt 
nog een onschuldig onderwerp. Maar als 
het gaat over de consequenties voor ons 
dagelijks gedrag? 

Veel zal alhangen van de vraag of we 
geleerd hebben van de polarisatie. Zullen 
weals christenen communicatief kunnen 
omgaan met onze (soms zeer diepe) me
ningsverschillen, noch vervallend in een 
veniJnige verkettering noch in een indifte
rente tolerantie? Met beiden kom je geen 
stap verder. Verder kom je aileen met bij
voorbeeld wat door het MCKS (Multidisci
plinair Centrum voor Kerk en Samenle
ving) gepresenteerd wordt als het 'moreel 
beraad' in gemeenten en parochies, een 
permanente vorm van Conciliair Proces. 
In elk geval roept het Conciliair Proces ons 
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op om oak zelf rechtvaardig met el kaar om 
te gaan, de vrede (niet de lieve vrede) te 
zoeken en de heelheid van menselijke re
laties op het oog te hebben. 

Verbinding 
Een woord dat zou kunnen gelden als 
sleutelwoord voor het Conciliair Proces is 
het woord 'verbinding'. En dat woord 
heeft dan meer dan een betekenis. In de 
eerste plaats verbindt het Conciliair Pro
ces de inzet voor kerkvernieuwing en die 
voor maatschappijverandering, Faith and 
Order en Life and Work. In de tweede 
plaats verbindt het Conciliair Proces de 
drie grate themata met elkaar. Gerechtig
heid, vrede en heelheid van de schep
ping. Of te wei: het verzet tegen onrecht 
en armoede, geweld en oorlog, vervuiling 
en vernieling. Die drie hebben met elkaar 
te maken. Niet aileen causaal, maar oak 
mentaal. De wijze waarop de mens met de 
schepping en met zijn medeschepselen 
denkt te kunnen omgaan, is hier in het ge
ding. In de derde plaats wordt in het Con
ciliair Proces geprobeerd kerken en 
christenen met elkaar te verbinden in (wat 
de Wereldraad noemde) 'one coherent 
struggle for life'. En in de vierde plaats 
worden die kerken en christenen in het 
Conciliair Proces opgeroepen zichzelf te 
verbinden aan de resultaten van de bezin
ning. Het mag niet vrijblijvend zijn. Verbin
ding betekent ook verbintenis. 

Om dat niet-vrijblijvende te accentueren 
kwam de stuurgroep op een moment met 
een aantal 'speerpunten'. Waar moet je 
nu precies aan den ken als je het hebt over 
de inzet voor gerechtigheid, vrede en 
heelheid van de schepping? De stuur
groep formuleerde een zestal prioriteiten: 
de machtsongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, hanger en schulden in de Derde 
Wereld, de verarming in Nederland, ra
cisme uit en thuis, de vijandschap tussen 
Oost en West, de verspilling, vervuiling en 
vernietiging van de natuurlijke Ievens
brannen. Die zes prioriteiten zullen ook 
een belangrijke functie hebben op de Ne-

192 

Geloof en pol1t1ek 

derlandse kerkendag. In voorbereiding is 
een soort vervolg op 'Een verbond voor 
het Ieven', een geschrift dat 'Leven met 
het verbond' heet en dat handelingsmo
dellen voor de bovengenoemde terreinen 
biedt. Eigenlijk is er oak nog een zevende, 
maar verborgen, speerpunt: de verdeeld
heid en dus machteloosheid van de 
christenen. Mogelijk is het bezig zijn met 
de zes andere punten een oefening in oe
cumenisch kerk-zijn. Begin bij jezelf . 

De politiek 
lk kom nog even terug op de verhouding 
met de politiek en de politieke partijen. De 
zaken die in het Conciliair Proces aan de 
orde zijn, hebben regelrecht met de poli
tiek te maken. Willen de kerken op de stoel 
van de politici en de politieke partijen gaan 
zitten? Een verwijt dat in de afgelopen tijd 
aan de kerken en met name aan de Raad 
van Kerken gemaakt is. lnderdaad, ker
ken moeten niet proberen te regeren. Zelf 
zeg ik graag: wat kerken ten aanzien van 
politieke en sociale problemen kunnen 
doen is signaleren, alarmeren, motiveren. 
Oat is bijvoorbeeld gebeurd ten aanzien 
van het verarmingsproces in Nederland. 
De Raad van Kerken heeft geprobeerd de 
zogenaamde nieuwe armoede uit de on
zichtbaarheid te halen en hij heeft betuigd 
dat die verarming onrecht is. Tegelijk heeft 
hij deskundigen gevraagd politieke en 
economische alternatieven te formuleren. 

In de discussie - en niet voor het eerst 
- kwam de spanning aan het Iicht tussen 
het 'profetische' en het 'politieke'. Die 
spanning is er. f\Jiet zelden wordt daar 
over gesproken in de steer van verwijten 
en veroordelingen. De kerken hebben 
makkelijk spreken, wordt er gezegd. Of 
aan de andere kant: in de politiek gaat het 
aileen maar om macht. Als we uit die sfeer 
zouden kunnen komen, zouden weal een 
heel eind zijn. Het is de plicht van de ker
ken om de politici aan te spreken vanuit 
hun profetische opdracht. Op dfe hoge 
toon dus. Het is voor politici bittere nood
zaak om te zoeken naar het haalbare. Als 
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we dat van elkaar accepteren, kunnen we 
elkaar de dingen ook heel eerlijk en open 
zeggen. Ook en ju1st als we het met elkaar 
volstrekt niet eens zijn. Nog even over de 
vraag van Oostlander. Hoe kunnen poli
tieke partijen betrokken worden b1j het 
Conciliair Proces? Op twee manieren 
denk ik. Onder de gemeenteleden en pa
rochianen ziJn pol1tici. Z1j kunnen vanuit 
hun ervaring en kennis een belangrijke bij
drage leveren aan de bezinning. Zo zijn er 
ook partijleden die meelevend gemeente
lid of parochiaan zijn. Ze kunnen het 
hunne inbrengen in hun partij. Maar daar
naast is er het overleg tussen kerken en 
partijen. Oat gebeurt op landelijk niveau, 
zij het niet frequent. Het zou goed zijn als 
dat ook op plaatsel1jk vlak gebeurde. 
Plaatselijke kerken zouden hun water
vrees voor de politiek moeten overwinnen. 
Ze zouden ook veel meer gebruik kunnen 
maken van het politieke talent in de eigen 
gelederen. 

Oat overleg heeft meer zm dan het op 
alstand toeroepen van een aantal wen
senswaardigheden plus eventuele veroor
delingen. De vragen die daarbij op tafel 
liggen zijn indringend genoeg. Hoe kun
nen wij samen werken aan het terugdrin
gen van die fatale processen die er aan de 
gang ziJn en die bedreigend zijn voor de 
toekomst van onze kinderen en kindskin
deren en van alles wat schepping heet? 
ZiJn we bere1d (ook wij kerkmensen zelf) 
om impopulaire maatregelen voor te stel
len, maatregelen die ons ook in ons eigen 
vlees snijden? Oat overleg bedoelde de 
stuurgroep toen zij in de geloofsbrief 
schreef: 'dat wij als kerken en christenen 
worden opgeroepen om ... de mensen in 
de politiek, de maatschappelijke organlsa
ties, de wetenschappen, aan te spreken 
op hun deskundigheid en verantwoorde
lijkheid en hen te vragen prioriteit te geven 
aan het zoeken naar mogelijkheden om 
onrecht en geweld te keren ... ' Oat veron
derstelt dat we elkaar serieus nemen en 
dat we respecteren dat we verschillende 
posities en opdrachten hebben. En zo zou 
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een n1euwe verbinding (alweer dat woord) 
tussen kerken en 'de politiek' een goed re
sultaat zijn van het Concil1air Proces. 

Wereldwijd? 
Van een werkelijk wereldwijd proces is 
(nog) geen sprake. Behalve in Nederland 
is er eigenlijk aileen in de beide Duitslan
den een bewegmg op gang gekomen. 
Duitsland, aanslichter van twee wereld
oorlogen, mag trouwens loch met ere ge
noemd worden als stimulator van het Con
ciliair Proces. Namen: voor de DDR Heino 
Falcke, voor de Bondsrepubliek Ulrich 
Duchrow. Het is ook het contact met de 
Oostduitse kerken geweest dat de Neder
landse Raad van Kerken heeft gestimu
leerd om een grondig programma op te 
zetten. Verder is er, voor zover ik zien kan, 
aileen 'iets' aan de gang in een aantal 
Noord- en Middeneuropese Ianden: 
Schotland, Zwitserland, Oostenrijk, de 
Scandinavische Ianden. Mogelijk zal Ba
zel 1989 - de eerste officiele ontmoeting 
tussen de Rooms-Katholieke, Orthodoxe, 
Anglicaanse en Protestantse kerken van 
geheel Europa - en de voorbereiding 
daarop impulsen geven. Bazel kon overi
gens nog wei eens belangrijker worden 
dan de wereldbijeenkomst in Seoel 1990, 
waarvan de status door de Wereldraad 
steeds lager is gesteld. Seoel zal beslist 
niet het concilie worden waar Bonhoeffer 
van droomde. 

Oat er in de Derde Wereld nauwelijks 
iets aan de gang is, vall te begrijpen. 
Technisch aileen al is een Conciliair Pro
ces daar moeilijk te realiseren. Bovendien 
zijn het de Ianden van Europa en Amerika 
die veruit het grootste aandeel hebben ge
leverd aan de wereldbedreigende ontwik
kelingen waarover het gaat bij het Concili
air Proces. Des te betreurenswaardiger is 
het dat de kerken in de Verenigde Staten 
het volledig Iaten afweten. Een uitzonde
ring in de Derde Wereld vormt de Pacific. 
Daar vond een aantal maanden geleden 
een indrukwekkende regionale conferen
tie plaats waarbij de Lima-bezinning (een 
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bezinningsproces in de kerken, op gang 
gebracht door een in Lima vastgesteld 
Wereldraad-rapport over Doop, Eucharis
tie en Ambt) moeiteloos werd verbonden 
met het Conciliair Proces over gerechtig
heid, vrede en heelheid van de schep
ping. De Pacific is dan ook het gebied in 
de wereld dat voldoende illustratiemateri
aallevert voor de stelling dat bewapening, 
verarming en milieuaantasting ten 
nauwste met elkaar samenhangen. 

Terug naar Nederland. Wanneer is het 
Conciliair Proces 'geslaagd'? Een dikwijls 
gehoorde vraag. Moeilijk te beantwoor
den. Op welk moment moet je zoiets me
ten? En valt het wei te meten? Als ik nu al 
kan constateren dat de oecumenische be
weging nu al weer een nieuwe stimulans 
heeft gekregen, dat oude verbanden op
nieuw zijn gaan Ieven en dater nieuwe oe
cumenische verbintenissen worden aan
gegaan, dat de contacten tussen de ker
ken en de bewegingen die de inzet voor 
gerechtigheid, vrede en heelheid van de 
schepping als doelstelling hebben en tus
sen die bewegingen onderling zijn ge"ln
tensiveerd, dat het proces zowel stu die als 
creativiteit blijkt te bevorderen, dat de be
langstelling voor zowel de werkdagen als 
voor de Kerkendag veel grater is dan ooit 
werd verwacht, dan denk ik dat het Conci
liair Proces in elk geval iets doet aan de 
kerken zelf. Zal dat ook gevolgen hebben 
voor de samenleving als geheel? Oat 
hangt mede af van de wijze waarop men-
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sen uit de kerken om zullen gaan met dat
gene wat zou kunnen gelden als conclu
sies uit de bezinning. En daarmee komt 
dan ook direct de politiek in het vizier. 

Te hopen valt dat men ook in de refor
matorische en evangelicale hoek op de 
een of andere wijze zal inhaken. Met span
ning kan men zich afvragen wat de sterke 
nadruk op bekering en wedergeboorte zal 
bijdragen aan de inzet voor het behoud 
van Gods schepping. Veel, denk ik. lk kan 
mij niet voorstellen dat deze kant van de 
christenheid zich blijvend zal willen ont
trekken aan het appel van het Conciliair 
Proces. De eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dater van ons uit te weinig gedaan is om 
reele openingen te maken naar die kant. 
Oat zal wei op korte termijn moeten ge
beuren. 

Nogmaals: wanneer is het Conciliair 
Proces geslaagd? lk denk als het zelf een 
proces op gang brengt in brede kring en 
een groeiend aantal mensen metterdaad 
belijdt (om het met de woorden van de 
'geloofsbrief' te zeggen) 'dat gerechtig
heid bewust gewild en gedaan moet wor
den, dat vrede gesticht moet worden, dat 
de aarde verstandig beschermd en verde
digd moet worden tegen vernielende 
krachten en dat wij mensen daartoe ge
machtigd zijn'. 
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lr. J. Sonneveld 

Land bouwbeleid in de 
EG 

De vooruitzichten voor de akkerbouw zijn 
somber. Het EG-instrumentarium moet 
worden aangepast om de problemen aan 
te pakken. De EG zou van jaar tot jaar de 
omvang van de produktie van granen 
moeten kunnen reguleren. 

De wereldmarkt van landbouwprodukten 
staat b1j voortduring in het middelpunt van 
de politieke belangstelling. Niet dat er tot 
dusver van een internationaal beleid met 
betrekking tot de wereldmarkt van met 
name voedselprodukten sprake zou zijn, 
maar de gevolgen van het gevoerde na
tlonale beleid voor de wereldmarkt wordt 
1n vele fora kritisch gevolgd. Beurtelings 
concentreert zich de aandacht op twee 
zeer uiteenlopende vragen: Zal er de ko
mende jaren wei voldoende voedsel zijn 
om aan de vraag ernaar wereldwijd te vol
doen? En leidt de felle concurrentle tus
sen de grate voedseloverschotten produ
cerende en exporterende Ianden niet tot 
een ontwnchting van de wereldmarkt, 
waardoor vooral de voedselproduktie in 
de ontwikkelingslanden dramatisch wordt 
ontmoedigd? 

Voorshands l1jkt het probleem aange
duid met de tweede vraag actueler en ur
genter dan de eerste. Ondanks produktie
beperkende maatregelen zien de grate 
produktlelanden nauwelijks kans de door 
technologische vooruitgang alsmaar stij-
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gende produktie van met name granen in 
de hand te houden. De eerste zorg die 
daarbij ontstaat is van financiele aard: 
door de inelastische vraag daalt de prijs 
op de overvoerde wereldmarkt onverbid
delijk en moeten zeer hoge exportsubsi
dles het verschil met de gegarandeerde 
boerenprijs in het binnenland overbrug
gen. 

Tach heeft de grote droogte in Noord 
Amerika vorig jaar het besef doen groeien 
dat het verschil tussen teveel en te weinig 
betrekkelijk dicht bij elkaar ligt. Oat gevoel 
wordt nog versterkt door de sterke daling 
van de overschotten in de EG. 

Het lijkt geen overbodige luxe als er we
reldwijd een objectief signaal zou kunnen 
worden gegeven aan de grate produktie
landen om meer dan wei minder voorra
den te produceren. Bovendien lijkt het 
aanbevelenswaardig dat het beleidsin
strumentarium van deze Ianden zodanig 
is samengesteld, dater van jaar op jaar in 
redelijke mate de produktie uitgebreid 
dan wei ingekrompen zou kunnen wor
den. De VS beschikt daadwerkelijk over 
een dergelijke flexibel instrument. De EG 
lijkt weinig anders te kunnen dan jaar in 
jaar uit de produktie op te voeren. In de 

lr J Sonneveld (1933) 1s t11dei1Jk stafmedewerker kab1net m1-
n1stene van Landbouw en CDA-kand1daat voor het Euro
pees Parlement met de spec1ale taak de landbouwaangele
genheden te behart1gen 
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EG gaat dit gepaard met doelbewust ver
oorzaakte prijsverlagingen die de gehele 
akkerbouw in een depressie lijken te voe
ren. 

lnmiddels is er een nieuw element in de 
discussie bijgekomen: als er loch minder 
geproduceerd moet worden, is er dan 
geen prioriteit te geven aan een zodanige 
produktiebeperking, dater een maximale 
bijdrage mee wordt geleverd aan een te
rugdringing van de overbelasting van het 
mil1eu? In het onderstaande artikel over 
het huidige EG-Iandbouwbeleid zullen 
deze vragen mede aan de aan de orde ko
men. 

Er IS nooit vrijblijvendheid geweest 1n de 
Europese Gemeenschap met betrekking 
tot het al of niet voeren van een gemeen
schappelijk landbouwbeleid. Zander een 
gemeenschappelijk landbouwbeleid zou 
het vrije verkeer van goederen - ook niet 
van de industriele sector - nooit tot stand 
zijn gekomen. Over dit verband z1jn dwin
gende bepalingen in het Verdrag opgeno
men. Dit verklaart de hardnekkigheid 
waarmee landbouw zich op de agenda 
van de Commissie, de Raad en de Euro
pese Top weet te handhaven. Door deze 
voortdurende aandacht is het niet waar
schijnlijk dat feilen die er aan dat beleid 
kleven een gevolg zouden zijn van haast
werk. Het gemeenschappelijk landbouw
beleld vertoont wei vele tekenen van 
noodgedwongen compromissen. Toch 
werden er aan de uitvoerbaarheid steeds 
tamelijk hoge eisen gesteld; producenten, 
handel en uitvoerende instanties van de 
l1dstaten moesten er mee kunnen werken. 
Dit alles maakt dat het GLB, het gemeen
schappelijk landbouwbeleid, een grate 
mate van duurzaamhe1d vertoont. 

Met deze gedachte in het achterhoofd 
willen we een blik werpen op twee facto
ren, d1e dat beleid loch zouden kunnen 
veranderen: de totstandkoming van de in
terne markt en de onderhandelingen in 
GATT -verband, waar de land bouw een 
prom1nente plaats op de agenda heeft. Er 
is echter grate behoefte aan inzicht in het 
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relatieve belang van de verschillende be
leidsbemoeienissen voor de agrarische 
sector. lk zal kort de volgende drie be
relkte en toekomstige mijlpalen van de EG 
bel1chten en ik zal me daarbiJ afvragen 
welke van die drie voornamelijk de econo
mische situatle van onze land- en tuin
bouwbedrijven in de meer nabije toe
komst lijkt te kunnen bepalen: 
- het GLB, maar dan in de herziene 

vorm; 
- '1992'; 
- de Uruguay-ronde, de mternationale 

onderhandelingen over de handel in 
landbouwprodukten waar het land
bouwbeleid van aile belangrijke land
bouwprodukten producerende Ianden 
ter discussie staat. 

Het gemeenschappelijk landbouwbe
leid 
In het GLB heeft men destijds gekozen 
voor een zware marktordening voor gra
nen, melk, suiker, rundvlees, en tot op ze
kere hoogte ook voor aardappelmeel en 
oliehoudende zaden. Groenten en fru1t, 
sierteeltprodukten, slachtplu1mvee en eie
ren, varkensvlees en schapevlees kregen 
een lichtere marktordening. Hoe zwaar
der de marktordening hoe minder de op
brengstprijs van de EG-producent be
paald wordt door de prijs op de wereld
markt en de afzetmogelijkheden op de 
Gemeenschapsmarkt. Bij zware marktor
deningen behoren vooral variabele in
voerheffingen en exportrestituties naast 
een permanente bodem in de markt als 
gevolg van overheids-interntieaankopen. 

lk ben er nog steeds van overtuigd dat 
deze opzet - gegeven de b1jzondere po
sitle waarin zich de zich steeds weer uit
breldende EG bevond - goed was, of dat 
er althans geen andere mogelijkheden 
waren om het vrije verkeer van landbouw
produkten binnen de Gemeenschap te 
bereiken. Want dat was steeds het grate 
doel, zonder hetwelk ook de rest van de 
Europese integratie tot stilstand zou ziJn 
gekomen. En toevallig was deze oplos-
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sing met name gunstig voor de Neder
landse landbouwsector in zijn totaliteit. We 
behoeven ons wat dat betreft geen grate 
schuldgevoelens te Iaten aanpraten. 

Twee factoren leidden ertoe dat er op 
het gekozen systeem correcties zijn aan
gebracht. De eerste was het gigantische 
en onrustbarend en aanhoudend stij
gende bedrag waarmee het in stand hou
den van het gekozen systeem gepaard 
ging. Oat was de noodzaaksfactor. De 
tweede factor was de afsluiting van een 
toetredingsproces: pas toen de toetreding 
van Spanje en Portugal was afgerond 
kreeg men tijd en gelegenheid meer orde 
op zaken te stellen in de landbouwsector. 
Tijdens de toetredingsonderhandelingen 
mocht men niet de indruk geven, dat het 
gekozen regime voor welke sector dan 
oak vanwege een toetreding gewijzigd 
zou moeten en kunnen worden. Oat kun
nen we de gelegenheidsfactor noemen. 

De herziening heeft echter een opmer
kelijk karakter. Ze lijkt voor de verschil
lende sectoren van volstrekt andere prin
cipes uitgegaan te zijn. 

In de melkveehouderij werd gekozen voor 
een systeem van nationale produktie
quota doorgetrokken naar de individuele 
producent. De melkprijs kon op een rela
tief hoog niveau gehandhaafd blijven. Dit 
betekent minder speelruimte voor de af
zonderlijke producent. Maar zijn inkomen 
staat voorshands minder onder druk en 
de markt is zijn probleem niet. Vraag en 
aanbod zijn beter op elkaar afgestemd, of 
liever krijgen niet de gelegenheid om ver
der uit elkaarte lopen. Sommigen noemen 
oak dit beleid een meer marktgericht be
leid. En daar zit 1ets in: er worden in ieder 
geval minder overschotten geproduceerd 
waarvoor geen markt is. Bovendien zijn 
de verwerkers van de melk - en dat zijn 
vaak cobperaties - wei gedwongen om 
naar de best mogelijke valorisatie van de 
beschikbare melk te streven en dat is niet 
Ianger de gemakkelijke weg van de over
heidsinterventie. 
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Oak voor de granen werd voor een 
meer markgericht beleid gekozen, maar 
dat ziet er heel anders uit. Oak daar wenst 
de schatkist(bewaarder) niet Ianger de fi
nanciele last van de overschotten te dra
gen, waarvoor geen koopkrachtige markt 
bestaat. In het nieuw gekozen systeem da
len de marktprijzen naarmate de produk
tie stijgt en moet de producent meer bij
dragen aan de kosten van de afzet van het 
overschot. Bovendien wordt het minder 
aantrekkelijk gemaakt om het produkt bij 
de overheid in te leveren tegen de inter
ventieprijs zonder dat men zich ingespan
nen heeft het produkt zelf te verkopen. Oat 
beleid lijkt bij uitstek markt-gericht, maar 
als men wat kritischer kijkt, mankeert er op 
dat punt wei het een en ander. De totale 
produktie blijkt zich niet aan de marktsitua
tie aan de passen: het overschot blijft 
hardnekkig voortbestaan, met aile nare 
gevolgen voor de prijs van dien. Boven
dien is het in de ogen van diegenen die 
met name een vrije markt systematiek 
voorstaan, zoals bijvoorbeeld de Amerika
nen zeggen te doen, nag een uitermate 
slecht op de markt afgestemd beleid. Van 
enige vorm van vrije concurrentie tussen 
graan geproduceerd binnen en buiten de 
EGis nag geen sprake noch bij de import 
in de EG, noch op de wereldmarkt. Varia
bele invoerheffingen en exportrestituties 
zijn onverminderd blijven voortbestaan. 
Kortom, ondanks de ombuigingen in het 
EG-beleid zijn de problemen in de graan
marktsector allerminst opgelost. Oat vin
den producenten en overheden binnen 
de Gemeenschap, maar oak daarbuiten. 

Van de nieuwe regeling van de markt in 
de rundvleessector kan men inderdaad 
stellen dat deze een beetje is opgescho
ven in de richting van de wat lichtere markt
ordeningen, waar het marktmechanisme 
wat meer en de overheidsinterventie wat 
minder gewicht krijgen. Net als in de var
kensvleessector zal het aanbod in de 
rundvleessector zich wat meer door mid
del van het prijsmechanisme aan het aan
bod gaan aanpassen. 
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Het valt niet te ontkennen, dat de WiJzigin
gen in bovengenoemde sectoren een on
gunstige invloed hebben op de overige 
vriJe produktiesectoren van de akker
bouw. Oat geldt zowel voor de maatrege
len in de melkveehouderiJ, als voor de 
maatregelen met betrekking tot de gra
nen. Daardoor ontstaan er zeer grate ver
schillen in inkomenspos1tie van de melk
veehouders vergeleken met die van de 
akkerbouwers. Het lijkt erop, dat deze ver
schillen zich het scherpst in Nederland 
voordoen: Voor de gemiddelde Neder
landse melkveehouder is de huidige melk
prijs gunstig, zeker bij het huidige kost
prijspeil. Voor de Nederlandse akkerbou
wers zijn de prijzen van vrijwel aile produk
ten slecht, met uitzondering wellicht van 
de bietenprijs, zeker nu deze waarschiJn
lijk niet door Brusselse prijsverlagingen 
lijkt te worden getrotfen. 

In bovengenoemde situatie lijkt in de 
naaste toekomst niet veel verandering te 
zullen komen. Het ziet er niet naar uit dat 
men op korte termijn het quoteringssys
teem in de melksector zal afschaffen. Wei 
zullen er wat versoepelingen kunnen ko
men, maar ik verwacht niet dat men bin
nen afzienbare tijd de melkproduktie bin
nen de EG weer geheel vrij zallaten. Oak 
voor de akkerbouwsectoren lijken de kaar
ten voorlopig geschud. De prijsvoorstel
len voor 1989 voor granen, oliehoudende 
zaden en eiwitrijke produkten hielden nau
welijks een verrassing in: het was wat men 
ervan verwachtte. Aileen de bijkomende 
maatregelen met betrekking tot de inter
ventie kwamen onverwacht en voor de 
meerderheid van de ministers van Land
bouw blijkbaar ongelegen, zodat die voor
lopig in de ijskast zijn geplaatst, zij het niet 
definitief. Op het gebied van het Europese 
markt- en prijsbeleid weten we voor dena
bije toekomst waar we aan toe zijn en dat 
toekomstbeeld zal met name de Neder
landse akkerbouwers met grate zorg ver
vullen. 
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1992 
Het behoeft geen nader betoog dat 1992 
met alles wat daarbij behoort een onher
roepelijke nieuwe fase gaat inluiden voor 
de Gemeenschap, waardoor het Ieven 
van iedere burger be1nvloed gaat worden. 
Het gaat daarbij om het vervallen van de 
grenscontrole tussen de lidstaten, zodat 
goederen en mensen zich vnjelijk binnen 
de Gemeenschap kunnen verplaatsen. 
De bescherming aan de buitengrens van 
de Gemeenschap zal voor aile lidstaten 
gel1jk moeten zijn 

Afgezien van de grensformalite1ten met 
betrekking tot controle op kwal1teit en vei
ligheld voor mens, d1er en plant en de ver
rekening van de BTW, bestaat er allang 
een vrij verkeer van goederen inclusief d1e 
van de agrarische sector. De prijsvorming 
voor al deze goederen is dan oak een 
Europese priJsvorm1ng. Die vrijheid van 
verkeer bestond nog niet voor diensten, 
zoals diensten door het bankwezen of ver
zekeringsmaatschappijen. Oak konden 
personen zich tot dusver niet overal in de 
Gemeenschap gaan vestigen waar ziJ wil
den. BiJ dat laatste gaat het om vestigings
eisen onder meer verband houdend met 
de ople1d1ng die de beroepsbeoefenaars 
hebben genoten. Oat alles is nu volop in 
behandeling, zodat de ene gemeenschap
pelijke markt 1nderdaad veel dichter b1j lijkt 
te komen. 

Wat heeft dit alles voor de landbouw
sector te betekenen? Zoals gezegd 
bestaat er al lang een gemeenschappe
lijke markt voor landbouwprodukten, dat 
wil zeggen de lidstaten hebben allang n1et 
meer het recht om de 1nvoer uit de lidsta
ten te weren om economische redenen. 
Oat mocht nag wei om gezondheidsrede
nen van mens, d1er en plant. Oak in de 
landbouw is er sprake van een prijsvor
ming met een sam en hang die zich over de 
gehele gemeenschap uitstrekt. Het markt
en prijsbeleid, zoals dat in het vorige punt 
werd besproken, zal er niet of nauwelijks 
door veranderen. Sommigen denken dat 
bljvoorbeeld de melkquota er dwangma-
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tig door zullen moeten verdwijnen. Zo 
automatisch is dat verband echter niet. 
We kunnen de situat1e vergelijken met het 
stelsel zoals dat thans binnen een lidstaat 
wordttoegepast. Zo kan men stellen dater 
bijvoorbeeld binnen Nederland sprake is 
van provinciale quota, als men aile quota 
behorende bij de grond van melkveehou
ders per provincie bij elkaar optelt. Aileen 
bmnen Nederland is wei een handel in 
quota mogeliJk tussen inwoners van de 
ene provincie met die van de andere pro
vincles. Het ligt inderdaad voor de hand 
dat er op den duur handel in melkquota 
tussen melkveehouders wonend in ver
schillende lidstaten mogelijk wordt ge
maakt. 

Toch zijn er sectoren in de landbouw 
waarvoor 1992 van groat belang gaat 
worden. Dan denk ik met name aan de 
meer bederfelijke produkten. Vrijwel al 
deze produkten worden binnen de Ge
meenschap per truck vervoerd. Het opont
houd aan de grenzen is voor dat vervoer 
nog steeds zeer aanzienlijk. Het elimine
ren van dat grensoponthoud is pure winst, 
niet aileen in arbeidsuren, maar ook in 
kwaliteit van het produkt en als men aan 
het riJtijdenbesluit denkt, dan is het duide
lijk dat de actieradius van het Neder
landse verse produkt er nog aanmerkelijk 
door kan worden vergroot. Voordat het 
zover IS moesten er nog heel wat kwali
teitsregelingen worden geharmoniseerd. 
De officiele regelingen die in de veteri
naire en fytosanitaire sector zullen moeten 
worden getroffen zullen wat minder strikt 
en gedetailleerd zijn dan de nationale re
gelingen voordien. 

Daar waar de overheid terugtreedt op 
dit terre1n zal het bedrijfsleven zelf met een 
adequate aanvulling moeten komen. 
Diensten zoals bijvoorbeeld van de Ge
zondheidsdlenst voor Dieren zullen dan 
ook in de toekomst veel belangriJker wor
den. Oat neemt niet weg, dat de risico's 
voor mtensieve produktiegebieden zoals 
Nederland zullen gaan toenemen. Uiter-

Chr~sten Democrat1sche Verkenn1ngen 5/89 

Sectoren die het nu al 
moeilijk hebben zullen het 
na 1992 nog moeilijker 
krijgen. 

aard zal ook de concurrentie uit andere 
lidstaten op de Nederlandse en buiten
landse markten toenemen. 

1992 wordt dus een situatie van plussen 
en minnen. Aileen voor die sectoren, 
waarin Nederland in het verleden getoond 
heeft sterk te staan, zal dat voordeel in de 
toekomst nog meer tot zijn recht kunnen 
komen. Sectoren die het onder het hui
dige regime al moeilijk hebben zullen het 
na 1992 nog moeilijker krijgen. Gegeven 
de relatief sterke positie die Nederland in 
de landbouwsector tot nog toe heeft inge
nomen is het vertrouwen gerechtvaar
digd, dat Nederland per saldo meer te 
winnen heeft dante verliezen bij de markt
situatie die door 1992 tot stand komt. 

De GATT -onderhandelingen 
Tot nog toe hebben GATT-onderhandelm
gen geen grate invloed gehad op het EG
Iandbouwbeleid, op een grate uitzonde
ring na: in de eerste helft van de jaren 
zestig ging de EG akkoord met een conso
lidatie, dat wil zeggen definitief vastleg
gen, van een nul-invoerrecht op graanver
vangers en oliehoudende zaden. 

Bij de thans aan de gang zijnde Uru
guay-ronde lijken er voor de landbouw 
grate belangen op het spel te staan. Het 
zijn vooral de Verenigde Staten, die er dit 
keer op aangedrongen hebben dat de 
handel in landbouwprodukten internatio
naal aan een orderlijker regime moet wor
den onderworpen. Zoals bekend stelden 
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zij in dit kader voor binnen een tijdsbestek 
van tien jaar aile produktiegebonden 
steun in de landbouwsector wereldwijd te 
elimineren. Hoewel dat voorstel allerwe
gen als volstrekt irreeel werd bestempeld, 
was de politieke en zakelijke druk om op 
het gebied van de internationale land
bouwhandel tot een regeling te komen zo
danig groot, dat men - ondanks een vol
ledige impasse bij een tussentijdse balans
opmaking in Montreal in december jongst
leden - gedwongen werd alsnog een ba
sis voor enigerlei regeling op korte en 
langere termijn te zoeken. 

Onder normale omstandigheden gaat 
het bij dit soort onderhandel1ngen om ge
ven en nemen, dat wil zeggen men doet 
concessies aan elkaar. In het Ameri
kaanse standpunt zit weliswaar ook een 
Amerikaanse concessie, namelijk het 
stoppen van de talrijke subsidies aan de 
eigen landbouw, waaronder het zeer be
lemmerende importregime voor zuivel
produkten. Maar in Ieite ziet de VS deze 
onderhandelingen niet als vrijblijvend. 
Met name het Congres heeft in het kader 
van de Handelswet van vorig jaar Iaten 
vastleggen, dat er meer en zich automa
tisch aan de marktsituatie aanpassende, 
Amerikaanse exportsubsidies moeten ko
men, als er geen resultaten worden ge
boekt bij het elimineren van handels
verstorende subsidies in de internationale 
handel in landbouwprodukten. 

Vooralsnog zit er niet veel schot in de 
onderhandelingen. De verdragsluitende 
partijen hebben nog twee jaar om de zaak 
tot een goed einde te brengen. Tijdens de 
tussentijdse bijeenkomst in Montreal liep 
de zaak op de landbouw vast. Andere 
sectoren, zoals bijvoorbeeld het interna
tionale dienstenverkeer zijn wat de voort
gang betreft geheel afhankelijk van voort
gang op landbouwgebied. Vandaar dat 
het niet aileen de landbouwministers zijn, 
die hier de dienst uitmaken. Door een spe
ling van het lot hebben zich enkele interes
sante rolwisselingen voorgedaan: de 
Europese Landbouwcommissaris is Com-
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missaris voor Buitenlandse Handelsbe
trekkingen geworden: onze landgenoot 
de heer Andriessen, terwijl aan de VS-kant 
precies het omgekeerde plaats vond. 

Het is bekend, dat op dit moment vooral 
gewerkt wordt aan een regime voor de 
korte termijn: een stand punt, dat van meet 
at aan door de EG is verdedigd. Maar 
welke maatregelen er op korte termijn 
moeten worden genomen, daarover is 
men het nog lang niet eens. Uitvoerend di
recteur Dunkel van de GATT-organ1satie, 
is druk doende om met nieuwe voorstellen 
te komen om de zaak uit het slop te halen. 
Hij probeert zoveel mogel1jk de steun te 
bevriezen, inclusief een begrenzing naar 
beneden van de toegang tot de markten 
van landbouwprodukten in een bepaald 
land of groep van Ianden: Minimaal zou 
men van een bepaald produkt moeten blij
ven importeren, wat men de afgelopen ja
ren placht te importeren. Ook zouden de 
produktiebeperkende programma's in de 
komende jaren niet versoepeld mogen 
worden. 

Nu kan men zich voorstellen dat de EG 
met dat laatste punt niet zoveel moeite 
heeft, maar de beide eerder genoemde 
punten te weten bevriezing van de subsi
dies en van de invoerhoeveelheden, dat 
grijpt diep in in het marktordenende re
gime van de EG. De Europese Commissie 
die namens de EG onderhandelt, heeft 1n 

een eerder stadium als consigne meege
kregen, niet het systeem van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid ter discussie 
te stellen, laat staan pr1js te geven. 

lk ben van mening, dat men zijn ver
wachtingen op een spoedig en substan
tieel succes niet te hoog mag spannen. 
Een mislukking van de onderhandelingen 
is echter voor de landbouw bepaald niet 
zonder risico's, met name niet voor de Ne
derlandse landbouw. Als een van de 
grootste exportlanden van agrarische pro
dukten ter wereld, hebben wij aile belang 
bij een vrijere wereldhandel. Verhou
dingsgewijs exporteren wij naar de we-
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reldmarkt veel produkten, die niet door 
een zware EG-marktordening worden be
heerst. Een grotere vnjheid in de handel 
voor deze produkten IS dus duidelijk in ons 
belang. Bovendien is de dreigende taal 
d1e de VS bezigt, als de onderhandelingen 
mislukken, met name bedreigend voor de 
Nederlandse export lmmers een misluk
king betekent een voortduren en zelfs een 
uitbreiding van de handelsoorlogen, 
waarvan we er de laatste Jaren al enkele 
tussen de EG en de VS hebben gehad. In 
het vuurgevecht dat daarbij ontstaat raakt 
dan ook gemakkelijk een Nederlands ex
portprodukt betrokken. Zo stonden op de 
VS-retaliatielijst in de hormonenoorlog 
aanvankelijk ook de Nederlandse pa
prika's. Dit keer ontsnapten ze nog de 
dans, maar het risico neemt b1j ieder han
delsconflict toe. 

Het herziene GLB het meest bepalend 
Als ik nu de balans opmaak van de dr1e 
genoemde miJipalen het herziene GLB; 
1992; en de GA TT-onderhandelingen, w1e 
van de drie naar mijn mening het meest 
waarschiJnliJk de economische situatle op 
onze landbouwbedrijven zal bepalen in 
de komende Jaren, dan kom ik tot de con
clusie. dat dat het herz1ene GLB zal z1jn. 
Oat geldt zowel voor de melkveehouderiJ 
als voor de akkerbouwsector. 

Dit is een gedachte die bepaald niet tot 
voldoening kan stemmen. lk vind dan ook 
dat we moeten blijven werken aan een 
verbetering van de situatie. De politieke 
wil om veranderingen af te dwingen komt 
niet vanzelf. Daarbij gaat het om het Vln
den en formuleren van een meer bevredi
gende politiek, en een mobilisatie van de 
politleke macht om de veranderingen 
door te voeren. Aangezien aile relevante 
verdragsluitende partiJen in de internatio
nale onderhandelingen een democratisch 
systeem kennen, moet het democratische 
denk- en beslissingsproces ten voile be
nut worden. In dit verband is het interes
sant op te merken dat er in het Aktiepro
gram van de Europese Volkspartij, de 
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chnsten-democratische partij in de EG, 
waarvan ook het Nederlandse CDA deel 
u1tmaakt, aan de 1nternationale landbouw
problematlek ruime aandacht besteed. 
Sta mij toe, dat ik de meest betrokken pa
ragraaf citeer: 'De Europese Volkspartij 
staat voor de instandhouding van het sys
teem van variabele invoerheffingen en ex
portvergoedingen. Om het zinloze opbie
den 1n subsidies voor landbouwprodukten 
tussen de voornaamste concurrenten op 
de wereldmarkt te beemdigen en tegelijk 
ook een Europese aanwezigheid op de 
wereldmarkt te verzekeren, stelt de Euro
pese Volkspartij voor akkoorden af te slui
ten met de belangrijkste GA TT-partners 
om voor iedereen tot een gelijkwaardige 
produktiedalmg te komen en meer duide
lijkheid te scheppen in de verschillende 
steu nmaatregelen van de GATT-parners'. 

Graanproduktie 
Graag wil ik aan deze laatste gedachte 
van een akkoord tussen de voornaamste 
GA TT-partners inzake een gelijkwaardige 
produktiedaling een nadere persoonlijke 
beschouwing wijden. Daarvoor breng ik 
eerst in herinnering de besl1ssing van de 
Gemeenschap om het zuiveloverschot in 
de Gemeenschap drast1sch te beperken. 
Oat was een eenzijdige besl1ssing; we 
hebben dat aan niemand gevraagd, we 
hebben ook aan niemand gevraagd om 
mee te doen. De positie van de EG op de 
wereldmarkt voor zuivelprodukten is 
evenwel zo groot, dat het geringere zuivel
aanbod van de EG tot een forse prijsver
hoging op de wereldmarkt heeft geleid. 
De EG liet zich biJ haar besluit leiden door 
het financiele eigen belang: men zou op 
deze wijze een veel geringere hoeveel
heid produkt behoeven te subsidieren. 
Maar bovendien bleek dat men per een
heid produkt een veel geringer subsidie
bedrag hoeft te betalen. Oat laatste voor
deel geldt evenwel ook voor de concur
rentie. Toen ik dan ook afgelopen decem
ber deelnam aan de Jaarvergadering van 
de Amerikaanse Federatie van Zuivelpro-
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ducenten heb ik geen onvertogen woord 
gehoord over het EG-zuivelbeleid, inte
gendeel, dit beleid werd openlijk als de 
oorzaak aangewezen, dat de VS sinds ja
ren weer in staat is om zonder subsidies 
op commerciele wijze magere melkpoe
der naar de wereldmarkt te exporteren. 

Is er in de graansector en met name de 
tarwesector ook zo'n marktleider, die in 
z' n eentje het wereldmarktprijspeil voor 
tarwe zou kunnen opkrikken? Oat is niet 
het geval. Er is totaal een zestal grate ex
portlanden, dat te zamen meer dan 90 
procent van de wereldhandel in handen 
heeft. Oaarvan is de VS de grootste. Zoals 
bekend had de VS een behoorlijk strin
gent areaalbeperkingsprogramma voor 
tarwe. Amerikaanse tarweboeren kunnen 
aileen maar hun produktiesubsidie op 
tarwe van de Amerikaanse schatkist krij
gen - en deze subsidie kan wei oplopen 
tot 50 procent van de Amerikaanse richt
prijs - als ze zich houden aan de voorge
schreven areaalbeperking. Vorig jaar was 
deze dus eigenlijk verplichte areaalbeper
king nog 27,5 procent van het gebruike
lijke tarwe-areaal per producent. Van
wege de droogte en de toch al krapper 
wordende wereldmarkt besloot de VS, 
zonder daar maar met wie dan ook over
leg te plegen, deze areaalbeperking van 
27,5 procent voor 1989 terug te brengen 
tot 10 procent. Oaarmee stijgt het VS tar
weareaal dit jaar met 23 procent. Als het 
weer dit keer erg gunstig is zitten we on
middellijk weer met een veel grotere 
wereldtarwe-voorraad, met aile gevolgen 
van een I age prijs van dien. 

Men kan zich afvragen of het nu werke
lijk niet mogelijk is om dit soort eenzijdige 
besluiten met betrekking tot de produktie
omvang in een wat gecobrdineerd inter
nationaal kader te doen plaatsvinden. 
Oaar lijkt iedereen voordeel bij te hebben. 
lmmers iedereen die eenzijdig de produk
tie beperkt, schept daarmee een ruimte 
voor de concurrentie om het gat op te vul
len. Er is in een eerder stadium weleens 
een systeem uitgeprobeerd om bepaalde 
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minimum- en maximumprijzen voor tarwe 
te respecteren gecombineerd met be
paalde leverings- en afnameverplichtin
gen in geval van bijzonder hoge of lage 
prijzen. Oat systeem heeft toen niet ge
werkt. Maar nude grate producenten een
zijdig toch al produktie regulerende maat
regelen hanteren, kan een internationale 
afspraak en de toepassing daarvan de si
tuatie voor de initiatiefnemende produce
rende staat aileen maar aanmerkelijk ver
beteren. 

Graangrootmachten 
moeten komen tot 
coordinatie van hun 
produktie. 

lk denk dat de EG op den duur wei voor 
een dergelijke aanpak is te vinden. Pro
duktiebeperkende maatregelen behoe
ven namelijk niet onmiddellijk te leiden tot 
het invoeren van een systeem van contin
gentering, nationaal en vervolgens op in
dividuele basis. Zou dat het geval zijn, dan 
zou ik er niet over durven denken. Net zo
als de meesten in Nederland en daarbui
ten ben ik een tegenstander van een uit
breiding van het systeem van produktie
quotering. 

Hoe zou bijvoorbeeld de EG een be
paalde verplichting om aan een wereld
wijde afspraak tot beperking van de tarwe
produktie kunnen nakomen. Stel dat deaf
spraak zou zijn dat de EG haar tarwe
areaal - en dan bedoelen we een nor
maal produktief tarweareaal - met 5 
procent zou dienen in te krimpen. Stel ook 
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dat dat in het kader van die afspraak, de 
areaalbeperking aileen maar voor een vol
gend produktieseizoen is. Een manier om 
dit te bereiken zou kunnen zijn dat men dit 
bij inschrijving zou doen en wei op EG
schaal. ledere producent in de EG zou 
dan kunnen inschrijven tegen welk be
drag hij bereid zou zijn om het volgende 
seizoen zijn tarwe-areaal geheel of ge
deeltelijk niet met tarwe maar met een niet 
te oogsten dekvrucht in te zaaien. De EG
autoriteiten zouden dan net zoveel offertes 
moeten accepteren als er nodig zijn om 
het totale areaal van 5 procent te halen. 
Als systeem van grand uit de produktie 
nemen door middel van een tender (in
schrijving) hebben de Amerikanen de er
varing dat het buitengewoon effectief is. In 
het kader van de Landbouwwet 1985 
werd besloten in vijf jaar tijd 45 miljoen 
acres erosiegevoelige grand uit de pro
duktie te nemen. Oat gebeurt dan met 
deelinschriJvingen, dus iedere keer een 
deel van het voorgenomen areaal. Oat 
leidt tot een stabiele prijsvorming: ieder
een kan weten op welke prijs hij ongeveer 
moet gaan zitten, niemand wil natuurlijk 
een veel te laag bed rag vragen. lnmiddels 
heeft men in de VS meer dan 30 miljoen 
acres, dat is zes keer het areaal cultuur
grond in Nederland, op deze wijze uit de 
produktie genomen. In dit Amerikaanse 
voorbeeld ging het om langjarige contrac
ten voor slechte grand. Maar het systeem 
kan natuurlijk net zo goed gelden voor 
grand ingedeeld in bepaalde goede kwa
liteitsklassen en dan niet voor een meerja
rige periode maar steeds voor een pro
duktieseizoen. Op deze wijze kan het sys
teem een marktstabiliserend effect heb
ben. 

Een veel gehoord bezwaar tegen een 
dergelijk systeem, zoals hierboven om
schreven, is dat bepaalde lidstaten zou
den vrezen, dat hele delen van het platte
land op deze wijze ontvolkt zouden wor
den. Oat bezwaar is gemakkelijk te onder
vangen, door bijvoorbeeld te bepalen, dat 
nooit meer dan een bepaald percentage 
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in een bepaalde afgebakende streek uit 
de produktie zou mogen worden gena
men. In het zojuist genoemde voorbeeld 
in de VS is dat 25 procent 

Het voordeel van het hier voorgestelde 
systeem is dat men het in het internatio
nale onderhandelingskader kan inbren
gen, zonder dat men er oak maar iets voor 
aan het systeem van het GLB zou behoe
ven te wijzigen. Oak de handel in tarwe 
zou erdoor op geen enkele wijze belem
merd worden. Oak zou er geen sprake zijn 
van een waardestijging van het indivi
duele recht om wei te mogen produceren, 
zoals dat bij de individuele melkquota het 
geval is. 

Het hier voorgestelde is het best te verge
lijken met het vierde gewas, nu dat in de 
praktijk nag op zich laat wachten. De 
oplossing geeft een antwoord op het 
echte probleem waarmee we in de land
bouw in de efficiente produktielanden te 
maken hebben. We hebben een grotere 
produktiecapaciteit dan benodigd is om 
de mensen van de twintigste eeuw te voe
den. En er blijkt geen systeem te bestaan 
dat voldoende individuele producenten er 
toe noopt de grand om economische re
denen uit de produktie te nemen. Als een 
boer er mee ophoudt omdat hij het niet 
meer kon bolwerken, gaat de grand naar 
een efficientere boer die er een nag gro
tere produktie af zal halen. 

Het is de hoogste tijd dater een serieuze 
paging wordt gedaan om een beetje meer 
natuurlijk karakter aan de wereldmarkt te 
verschaffen. Oat kan aileen als we het aan
bod erop van zwaar gesubsidieerde pro
dukten proberen te beperken. lk ben ove
rigens voorshands niet optimistisch over 
de bereidheid van de VS en andere part
ners om met een dergelijk systeem in zee 
te gaan. Met name de VS heeft weinig be
hoeft aan internationale afspraken. Oat 
was zeker zo in de regeringsperiode Rea
gan. Misschien dat de Bush-administratie 
zich wat constructiever zal opstellen. 

De hamvraag is overigens nag niet aan 
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de orde geweest: hoeveel zou een derge
lijk systeem kunnen gaan kosten. lk kan 
die vraag op dit moment niet beantwoor
den. Wei weet ik dat het systeem kostenef
fectief is, in die zin dat het gehele bedrag 
aan de regeling te best eden aan de tarwe
producenten zou ten goede komen, afge
zien van een relatief gering bedrag aan 
administratieve en controlekosten. Boven
dien zouden niet aileen de tarwetelers van 
een dergelijke areaalbeperking profite
ren. Uit de praktijk van vandaag weten we 
dat een lage graanprijs een negatief effect 
heeft op de prijzen van de andere vrije 
produkten in de akkerbouwsector. Men 
kan zich zelfs voorstellen dat de produ
centen aan een dergelijke regeling mee
betalen in het kader van de besteding van 
de medeverantwoordelijkheidsheffing. En 
dat zou dan niet eens tot de tarweprodu
centen beperkt behoeven te blijven. 

Waar het mij hier om gaat is, dat we ons 
creatief moeten opstellen om de proble
men van de akkerbouw, waarvoor de 
vooruitzichten zonder meer buitenge
woon somber zijn, goed te doordenken en 
te trachten er iets aan te doen. Maar ook in 
de zuivelsector is er evenwel behoefte aan 
een meer geordende, dat wil zeggen min
der ontwrichte wereldmarkt. In de onder
handelingen met de VS lijkt het mij een 
goed EG-standpunt om op de Ameri
kaanse vraag om de landbouwsteun in de 
komende tien jaar volledig af te breken, te 
komen met een voorstel om orde op de 
wereldmarkt te scheppen door daarvoor 
de verantwoordelijkheid te delen. Oat 
hoeft niet ten koste te gaan van een vrijer 
verkeer in de landbouwprodukten: inte
gendeel, dat zou wei eens de voorwaarde 
kunnen zijn om dat te kunnen bereiken. 
De EG zal aileen dan een sterkere relatie 
tussen zijn eigen prijsniveau voor land
bouwprodukten en die op de wereldmarkt 
kunnen accepteren, als de laatstge
noemde in redelijke mate is genormali
seerd. 

In de aanhef van dit artikel werd de vraag 

204 

Europa 

gesteld hoe de landbouwgrootmachten in 
hun beleid met betrekking tot de produk
tieomvang meer rekening zouden kunnen 
houden met de veiligstelling van de voed
selvoorzienlng wereldwijd. De door miJ 
bepleite uitbreiding van het EG-instru
mentarium om van jaar op jaar de produk
tieomvang van granen enigermate te re
guleren lijkt goed te passen bij de zorg 
voor een betere voedselvoorziening in de 
Derde Wereld: mochten de wereldvoorra
den te klein dreigen te worden, dan kan 
de EG met onmiddellijke ingang de pro
duktiecapaciteit weer uitbreiden tot het 
oorspronkelijke areaal. De dekvrucht is 
1mmers een eenjarig gewas, dat aan het 
eind van het groeiseizoen ondergeploegd 
wordt, waardoor de bodemvruchtbaar
heid zal toenemen, zonder dat van milieu
belastende andere meststoffen gebruik 
gemaakt behoeft te worden. Maar zolang 
de produktiebeperking nodig is behoeft 
de EG samen met de andere grote pro
duktielanden minder op de wereldmarkt 
aan te bieden, waarmee de belangen van 
de graanproducenten in de ontwikke
lingslanden ook meer zijn gediend. 

Zou men tot de conclusie komen, dater 
niet aileen een instrument beschikbaar 
moet zijn om de produktiecapaciteit van 
jaar op jaar enigszins aan te passen, maar 
dater grote arealen langduriger uit de pro
duktie zouden kunnen worden genomen, 
dan zou de EG met name meer program
ma's kunnen richten op natuur- en milieu
gevoelige gebieden. Zulke programma's 
dienen de gronden langduriger geheel of 
gedeeltelijk aan het produktieproces te 
onttrekken. Wil het beoogde natuurbe
schermende of milieu-effect niet onmid
dellijk worden teniet gedaan. In de VS kan 
het omvangrijke Conservation Reserve 
Program als zodanig worden aange
merkt. In vijf jaar tijd zal de VS 45 miljoen 
acres erosiegevoelige grond uit de pro
duktie nemen. 

Voor de volledighe1d er liJkt geen ac
ceptabel systeem van produktieregule
ring te bestaan, waarbij aile graanprodu-
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centen tegelijk worden gedwongen of 
gestimuleerd hun akkers meer of minder 
tntensief te bebouwen, bijvoorbeeld door 
kunstmest of andere landbouwchemica
lien met behulp van een variabele hefting 
duurder of goedkoper te maken. Wei 
moet er mee rekening worden gehouden, 
dat in de komende jaren er door een strin
genter milieubeleid de intensiviteit van de 
akkerbouwproduktie enigszins zal wor
den teruggedrongen. Daar lijkt wegens 
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de nog te verwachten algemene produkti
viteitsstijging door rassenverbetering wei
ntg bezwaar tegen te kunnen worden aan
gevoerd. Het zeker stellen van een ade
quaat niveau van wereldvoedselvoorzie
ning zal er niet door in gevaar komen. 
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Chr•sten-democrat1e 

Dr. H. van Ruller 

Het CDA als organisa
tie 

Het COA is aantrekkelijk voor vele poli
tieke gelukszoekers en ambtel;jke baan
tjesjagers. Het is daarom van het grootste 
belang om elkaars nieren te proeven. Be
stuurl;jke vernieuwing akkoord, maar met 
zonder een bewust functionerende poli
tieke overtuiging. Een bespreking van het 
rapport 'Bestuurlijke vernieuwing in een 
verantwoorde/ijke samenleving' dat deze 
maand verschijnt onder verantwoordel;jk
heid van het COA en de CDA -Bestuurders
vereniging. 

In het zomernummer 1986 van Christen 
Democratische Verkenningen wordt na
gegaan wat het COA heeft gedaan met de 
aanbevelingen van het rapport 'Appel en 
Weerklank' uit 1983 om de partljstructuur 
te versterken. Klop reserveerde de term 
christen-bureaucratie om aan te du1den, 
dat het part1j-secretariaat zich meer dienst
baar moest opstellen tegenover afdelin
gen en leden. 1 De term kan men ook wei 
gebruiken om de waarschuw1ngen, die 
van verschillende kanten in het nummer 
doorklinken, te karaktenseren. Men is al
gemeen bevreesd, dat bij een te geringe 
doorwerking van de politieke overtu1g1ng 
als gemeenschappelijke beziel1ng er 
slechts central1sme overblijft om een ze
kere eenheid te bewerkstelligen. 

One Jaar later komt er uit de kringen van 
het CDJA een scherper verw1jt. Het cen-
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tralisme is gevestlgd; bij een groot deel 
van het leiderschap wordt de bez1eling ge
mist en vieren zakelijkheid, pragmatisme 
en deskundighe1d hoogtiJ. ledereen be
wijst lippend1enst aan het concept van de 
'Verantwoordelijke samenleving' en be
perk! zich verder tot het 1nhoudsloos toe
passen van organisatiekund1ge technie
ken, ook wei management genoemd, het
geen technocratie oplevert.2 Deze mo
dieuze wereldgelijkvorm1gheid onder
scheldt het CDA te wein1g van andere 
partijen, die ook vaak door bestuurders 
worden bevolkt. Erger is echter, dat de 
noodzakelljke bezieling achter de poli
tieke overtuiging, van het COA niet vol
doende wordt uitgedragen. Gelukkig 
wordt d1e wei aangetroffen biJ veel ge
wone partijleden en volksvertegenwoordi
gers op aile niveaus. 

Het h1er verder te bespreken rapport 
van het CDA en de COA-bestuurdersvere
nlging 'Bestuurlijke vern1euw1ng in de ver
antwoordelijke samenleving' diende eerst 
als een discuss1estuk voor een inmiddels 
plaatsgevonden hebbende conferentle 

Dr. H van Ruller (1937) IS un1vers1ta, r hoofadocent aan de fa 
culte1t Bedrl)fskunde aan ae Erasmus Un1vers1te•t te Rotter
dam 

1 Chnsten Dernocrat;sche Verkenn;ngen. fUll-augustus 
1986.366 

2 Perspecf,ef CDJA-Oplllle magaz1ne 1aargang 6 num
rner 7 1988. 6 
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en wordt nu, na fundamenteel te Z1jn aan
gepast, in bredere kring verspreid3 

Bestuurlijke vernieuwing 
Een aardig verschijnsel in de politiek is, 
dat sommige termen plotsel1ng een heel 
andere betekenis krijgen dan zij plachten 
te hebben. Zo doet het gebruik van de 
term 'bestuurlijke vernieuwing' vermoe
den, dat het CDA eindelijk weer eens een 
nieuw initiatief neemt om ons hopeloos 
verouderde bestuursstelsel van provin
Cies en gemeenten te vernieuwen (zo'n 
verwachting is niet ongegrond gezien de 
ZOJuist verschenen rapporten van de 
Commissie Montijn en de Raad voor het 
Binnenlands Bestuur, die inderdaad dit 
onderwerp behandelen 4 Nee, dit rapport 
1s voor een deel een op personen gericht 
reviva/-geschrift, dat bestuurders oproept 
de traditionele bureaucratische cultuur af 
te leggen en zich te bekeren tot een nieuw 
bestuurlijk Ieven. 

Het semi-religieus denken in tegenstel
lingen tussen goed en kwaad is gemakke
lljk herkenbaar voor hen die gewend zijn 
organisatie-goeroes van naam aan te ho
ren op de veelvuldig gehouden studieda
gen, die men kan b1jwonen voor minstens 
f 500,- (inclusief borrel). Ook in de poli
tiek kan een 'stichtend woord' aldus, Be
stuurlijke Vernieuwing (biz. 65) geen 
kwaad. Je voelt je een poOSJe goed. In de 
religieuze praktijk zijn geestelijke en zelfs 
lichamelijke genezingen geen uitzonde
ringen. De vraag is echter wei hoe lang het 
enthousiasme bekliJft en later de kwalen 
weer opduiken. Een structurele aanpak, 
d1e in het rapport ook aan bod komt, IS 
vaak te verkiezen. Men wordt snel meege
nomen in het enthousiasme, maar men 
kan zich echter wei afvragen hoe het staat 
metal die du1zenden volksvertegenwoor
digers, raadsleden en wethouders, die ja
renlang geplaagd zijn door bezuinigingen 
en de noodzaak van het uitdragen van 
slecht-weerber1chten. Hebben die het zo 
slecht gedaan? 

Het rapport 'Bestuurl1jke Vernieuwing' 
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kiest voor een eenvoudig wit-zwart model. 
De zondaar doet aan machtsusurpatie, 
heeft gebrek aan verbeeldingskracht, ver
toont schijnbare stabiliteit (biz. 31) het
geen leidt tot instabiliteit en onvoorspel
baarheid, sluit de ogen voor de omgeving 
waarin het beleid moet worden uitge
voerd, vertoont gebrek aan communicatie 
en verdringt kritiek, luistert niet meer naar 
goede ideeen, hetgeen leidt tot middel
matigheid en uiterlijke schijn (biz. 32). Ver
nieuwde bestuurders daarentegen delen 
verantwoordelijkheden, stimuleren creati
viteit, handelen voorspelbaar en duidelijk, 
zijn slagvaardig, dynamisch, open en ver
tonen kwaliteit (biz. 26-30). De inspire
rende CDA-bestuurder hanteert het har
moniemodel in tegenstelling tot het con
flictmodel, dat natuurlijk soms ook moet 
worden gebruikt. Uiteraard is hij een de
mocratisch manager, wiens stralend ge
zag op basis van democratisch leider
schap wordt afgezet tegen de autoritaire 
regent en de populistische pleitbezorger 
(biz. 53-54). 

Gelukkig wordt in het rapport ook dena
druk gelegd op typisch ch risten-democra
tische karaktertrekken van de vernieuwde 
bestuurder: 'hij of zij durft in ronde be
woordingen uit te komen voor de uit
gangspunten', die op een geloofwaardige 
wijze moeten worden uitgedragen. Niet ai
leen om te getuigen, maar ook om te over
tulgen, zijn of haar houding moet respect 
oproepen voor de boodschap van het 
CDA, gebaseerd op zijn bijbelse grand
slag' (biz. 53). Het is jammer, dat de com
missie haar beschouwingen niet vanuit 
deze benadering heeft opgezet en soms 
vervalt in de zo juist beschreven modieuze 
redeneringen van de organisatorische 
boete-prediker. 

3 Bestuurlijke vermeuwmg m de verantwoordelijke samen
lev!ng, CDA/CDA Bestuurdersveren1ging. maart 1989 

4 Grote steden grate kansen. Rapport van de Externe 
CommiSSie Grote Stedenbele1d. M1n1stene van Blnnen
landse Zaken. 1989 Adv1es over het bestuur m grootste
delijke geb1eden. Raad voor het B1nnenlands Bestuur. 
maart 1989 
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'Verantwoordelijke samenleving' als 
politieke doelstelling 
Een politieke partij wil wat be rei ken. Zij kan 
streven naar een maatschappelijke situa
tie, die relatief ver af staat van de be
staande, naar handhaving van de be
staande situatie of naar de terugkeer van 
een in vroeger tijd bestaand hebbende 
toestand. Op deze wijze ontstaat het ver
schil in progressieve, conservatieve en 
reactionaire politieke partijen. Het streven 
naar een situatie die relatief ver af ligt van 
de bestaande eist een hechtere partijorga
nisatie dan het simpelweg opvullen van de 
posities in de vertegenwoordigende orga
nen en het 'openhouden van de winkel'. 

Het CDA wil niet terug naar een situatie 
uit het verleden, maar wei het behoud van 
normen en waarden in een moderne sa
menleving. Het wil een mede door zijn toe
doen te ver doorgeschoten etatisme te
rugdraaien, zodat de eigen organisaties 
van de samenleving de hun kenmerkende 
moraliteit ten voile kunnen waarmaken en 
groepen en individuen hun verantwoorde
lijkheid voor elkaar en zichzelf beter kun
nen beleven. Het rapport 'Bestuurlijke 
Vernieuwing' stelt terecht: 'wanneer de 
overheid aldus voorwaardenscheppend 
handel! en daarbij noodzakelijkerwijs de 
eigen identiteit, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheidssferen van maatschappe
lijke verbanden erkent, wordt ook het ge
vaar van corporatisme vermeden' (biz. 
20). Over de omschrijving en invulling van 
het concept van de verantwoordelijke sa
menleving zullen wij in CDA-kring althans 
nu en hier niet veel hoeven te discussie
ren. 

De vraag is wei of in het rapport het on
derstrepen en het benadrukken van dit 
concept, zodat het tot een welomschre
ven doelstelling of zelfs ideaalbeeld wordt, 
geen oorzaak wordt tot het adviseren tot 
en het ontwerpen van een strakkere cen
tralistische partijorganisatie met een een
duidig 'personeelsbeleid'. Een citaat: 'De 
politieke opdracht van de partij aan haar 
bestuurders is daarmee helder aange-
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duid. D1t houdt tevens in dat de door 
christen-democraten na te streven be
stuurlijke vernieuwing mede dienstbaar 
moet zijn om de verantwoordelijke samen
leving dichterbij te brengen. De verwezen
lijking van dat doel is geen geringe op
dracht' (biz. 14). Daar waar de kerntaken 
van de overheid worden besproken staat 
'het scheppen van voorwaarden voor een 
verantwoordelijke samenleving' voorop 
en de meest kenmerkende taak van de 
overheid 'het versterken van de rechts
orde' op de derde plaats (biz. 19). Een 
wonderlijke zaak nu juist deze rechtsorde 
in gevaar is (criminaliteit van allerlei aard), 
nieuwe rechtsregels nodig zijn (relatiepro
blematiek, milieu, genetische manipulatie, 
etc.), een Europese rechtsorde in opbouw 
is en wij aan de grondslagen van een inter
nationale rechtsorde nog maar nauwelijks 
zijn toegekomen. Het Program van Uit
gangspunten en de verschillende verkie
zingsprograms zijn over deze zaken zeer 
duidelijk. Het eerste bevat de normen en 
waarden, het tweede de korte termiJn 
doelstellingen. Tot deze laatste behoort 
een aanpassing van de verantwoordelijk
heden tussen overheid en maatschappij 
naar de norm en en waarden, die kernach
tig worden uitgedrukt in de term 'sprei
ding van verantwoordelijkheid'. 

De centrale vraagstelling van het rap
port is: 'Hoe kan door aile betrokkenen in 
en bij het openbaar bestuur een speci
fieke bijdrage worden gegeven aan een 
nieuwe maatschappijopvatting? De oog
merken van de bestuurlijke vern1euwing 
kunnen niet los gez1en worden van de 
besturingsfilosofie achter het concept van 
de verantwoordelijke samenleving' (biz. 
25). Heeft Bert de Vries geen gelijk als hij 
waarschuwt tegen het opvatten van de 
'verantwoordelijke samenleving' als een 
ideaalbeeld, een ideologie, een samen
hangend beeld van een nate streven pre
cies omschreven maatschappelijke situa
tie?5 Zo'n met kracht na te streven 

5 Toespraak dr. B de Vr1es. voorz1tter CDA Tweede Kamer 
fract1e op de partiJraad d.d 12 november 1988 1n Ede 
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doelstelling noodzaakt tot het vormen van 
een activistische strijdorganisatie die met 
anderen concu rreert, com pleet u itgerust 
met een sterke hierarchie, discipline, cor
porate image, taakverdeling etc. Wordt er 
impliciet toch niet uitgegaan van een 
'maakbare samenleving' die dan voor 
christen-democraten verantwoordelijke 
samenleving heet? In het begin van het 
rapport wordt met trots gesteld, dat men in 

Is de verantwoordelijke 
samenleving niet een soort 
maakbare samenwerking 
voor het CDA? 

kringen van de PvdA 'met respect over de 
CDA-conceptie gesproken word! en men 
zich haas! om de eigen ideologie aan te 
passen'. (biz. 9). In min of meer marxisti
sche kringen heeft men altijd gewerkt met 
een ideaalbeeld van de socialistische of 
communistische maatschappij, die dan 
aanleiding gaf tot zeer hechte partijforma
ties met hantering van zwakkere of ster
kere vormen van het zogenaamde 'demo
cratisch centralisme'. De oude ARP 
streefde naar een volledige plaats voor het 
orthodox-protestantse volksdeel in de Ne
derlandse samenleving en werkte met 
een relatief sterke partijorganisatie. Zelfs 
haar kon men niet verwijten een ideaal
beeld voor ogen te hebben, hoogstens de 
consequente toepassing van een stelsel 
van normen en waarden in de toenmalige 
samenleving. 

Het werken van de commissie met de 
verantwoordelijke samenleving als hel
dere politieke doelstelling, die redelijk ver 
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van de bestaande situatie ligt, is misschien 
wei verklaarbaar. Zou men dit niet doen, 
dan zou het bedrijfsmodel dat op de ach
tergrond het denken van de commissie 
beYnvloedt (biz. 68) in het geheel niet toe
pasbaar blijken te zijn op de politieke par
tijorganisatie van het CDA. De gangbare 
management-filosofie heeft behoefte aan 
een duidelijke centrale doelstelling (vaak 
'missie' genoemd) waarbij wordt aange
geven op welke omschreven wijze een be
paald produkt vervaardigd of dienst ver
leend wordt met het oog op het maken 
van winst. Aan deze 'missie moet veel, zo 
niet alles, ondergeschikt gemaakt wor
den. In ieder geval is dit een recept voor 
de moderne seculiere manager, waarbij 
ethiek niet dieper wordt gefundeerd dan 
dat het goed is voor de continuHeit en het 
imago van het bedrijf en waarbij een bij
drage aan het algemeen belang bijvoor
beeld door het sponsoren van sport, 
kunst, studentenactiviteiten, etc. niet mis
staat. 

Het bedrijfsmodel en het CDA 
Een politieke partij en een bedrijf hebben 
met elkaar gemeen, dat het beide organi
saties zijn, dat wil zeggen groepen van 
mensen, die gezamenlijk iets met elkaar 
willen bereiken. Er zijn talloze bedrijven en 
daarmee vergeleken slechts enkele poli
tieke partijen. Bedrijven zijn daarom be
trekkelijk gemakkelijker in te delen in ty
pen (bijvoorbeeld produkt- en servicebe
drijven), waarop men modellen kan losla
ten. Meestal geeft een model op een zeer 
vereenvoudigde manier aan hoe de wer
kelijkheid in elkaar zit en vaak tegelijkertijd 
ook hoe zij in elkaar hoort te zitten. Be
paalde eigenschappen, waarop men spe
ciaal de aandacht wil vestigen worden wat 
zwaarder aangezet, zoals dat ook bij een 
etalagepop als model voor een mens het 
geval is. Hoe gemakkelijk het werken met 
model len ons op een dwaalspoor kan voe
ren is in het voorgaande al enigszins aan 
de orde gekomen. Het rapport ziet dat ook 
wei in: 'Nu is een politieke partij geen be-
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drijf, maar wat goed werkt in andere secto
ren van het maatschappelijk Ieven en wat 
van nut lijkt te kunnen zijn voor een poli
tieke organisatie, verdient nadere overwe
ging' (biz. 68). 

Wellicht kan een politieke partij in een 
bedrijfsmodel worden gewrongen. Laten 
wij eens een poging wagen. De partijvoor
zitter is dan de directeur of in het jargon 
managing director. De leden van de partij 
kunnen worden gezien als (kandidaat-) 
werknemers, die toezicht op de directeur 
houden door middel van de raad van 
bestuur of raad van commissarissen. De 
bestuurders (in de terminologie van het 
rapport) zijn de werknemers. Het beleid 
staat voor de strategie van het bedrijf, 
waarin omschreven wordt welke produk
ten het bedrijf zal maken en aan de man 
brengen. Het beleid wordt vastgesteld na 
een marktonderzoek. De markt wordt ge
vormd door de kiezers, die het produkt 
aankopen door middel van het uitbrengen 
van hun stem. Het produkt wordt aan de 
man gebracht door middel van een recla
me-campagne. Op de markt concurreren 
verschillende partijen. Naarmate er meer 
stemmen worden uitgebracht op onze 
partij is de baan van de werknemers, hun 
salaris en doorstromingsmogelijkheden 
beter gewaarborgd. 

Laten wij nu eens in het kort nagaan hoe 
dit model van toepassing is op politieke 
partijen en in het bijzonder het CDA. Daar
toe onderscheiden wij vier functies die 
door politieke partljen moeten worden ver
vuld. 

1. Beleidsvorming. Sommige politieke 
partijen, zeker de social1stische in het 
verleden, kregen hun strategie min of 
meer van buiten aangeleverd. De !ei
ders behoefden slechts de tactiek voor 
de korte termijn te bepalen in het Iicht 
van het bereiken van het ideaalbeeld. 
Andere politieke partijen bepalen inder
daad hun beleid op basis van datgene 
wat de kiezers op het moment wensen, 
dat wordt pragmatisme genoemd. Hoe-
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wei de verschillen enorm zijn en de ver
gelijking met de werkelijkheid ietwat 
grotesk, kan men voor het realiseren 
van het beleid wellicht met een be
drijfsmodel werken. 
Niet aldus het CDA. Van de I eden wordt 
verwacht dat zij de politieke overtuiging 
gemeenschappelijk hebben. Over nor
men en waarden in de brede zin hoeft 
dus niet zwaar te worden gediscus
sieerd, wei over de vertaling daarvan 
naar de concrete maatschappelijke 
werkelijkheid. Het vormen van beleid 
met behulp van een marktonderzoek is 
binnen het CDA irrelevant, omdat het 
gaat om het leggen van het geaccep
teerde normen- en waardenpatroon op 
de bestaande situatie en daaruit aflei
den van de verschillende programma
punten. De verantwoordelijke samenle
ving hoort te functioneren als zo'n ele
ment uit het normen- en waardenpa
troon, waaruit hier en nu een bijstelling 
van verantwoordelijkheden tussen de 
overheid en de maatschappelijke orga
nisatie valt af te leiden. 

2. Leiderschapsselectie. In vele bedrij
ven zal men trachten personeelsleden 
te werven, die vrede hebben met het af 
te leveren produkt. Een principiele niet
roker zal maar liever niet in een sigaret
tenfabriek moeten worden aangesteld. 
Echter de manager van het bedrijf zal 
toch in de eerste plaats een functiebe
nadering kiezen, waarbij dan een werk
nemer wordt gezocht met de gewenste 
capaciteit. Voor de potentiele werkne
mer staan het salaris en de arbeidsom
standigheden al dan niet in deze volg
orde centraa/. 
Zowel voor de leden als de bestuurders 
zal bij een politieke partij 1n de allereer
ste plaats worden gekeken naar de soli
dariteit met het na te streven beleid en 
de heersende normen en waarden. Bij 
het CDA hoort het Program van Uit
gangspunten centraal te staan. Als het 
gaat om de selectie van vertegenwoor-
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digers en bestuurders zullen capacitei
ten duidelijk op de tweede plaats ko
men. Uiteraard is het overigens voor de 
aanhangers van de politieke partij van 
het grootste belang, dat de vertegen
woordigers van de politieke partij naar 
buiten de gewenste capaciteiten heb
ben omdat anders van de verwerkelij
king van de mooie idealen niets terecht 
zou komen. lndien deze vertegenwoor
digers wei de gewenste capaciteit zou
den hebben, maar niet de noodzake
lijke politieke overtuiging, dan zou de 
parliJ snel haar identiteit verliezen en 
verwateren. Wellicht is er ten slotte dan 
toch sprake van een pol1tiek bedrijf dat 
z1ch pr1ncipeloos probeert te handha
ven. 

3. Mobilisatie. Een produkt vervaardigen 
zonder dat 1emand er van weet heeft 
weinig zin. Men moet minstens bekend 
maken, dat het bestaat. In dit verband is 
een politieke partij in een democratie 
well1cht nog het meest vergelijkbaar met 
een bedrijf. Er kunnen wei een prachtig 
programma en prima kandidaten zijn, 
maar als niemand van het bestaan er
van afweet zal er niet op gestemd wor
den. Een pol1tieke partij en zeker het 
CDA zal het moeilijk hebben om in korte 
bewoordingen en met behulp van sym
bolen haar boodschap en de manier 
waarop de kandidaten wensen te han
delen over te brengen. Dit geld! te meer 
omdat het meestal om een genuan
ceerd pakket van maatregelen gaat. 

4. Doorzetten; rea!iseren. Modelmatig 
is het produktieproces in een bedrijf een 
eenvoudige zaak. Hierarchie, taakver
deling, discipline ziJn geaccepteerde 
middelen. Natuurlijk speelt de geza
menlijke verantwoordelijkheid van de 
bedrijfsbevolking voor de hoeveelheid 
en de kwaliteit van het produkt een 
grote rol, maar loyaliteit heeft veelal zijn 
grenzen in salaris en werkomstandighe
den. 
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In een politieke partij en zeker het CDA 
worden de bestuurders en vertegenwoor
digers gedragen door de gemeenschap
pelijke politieke overtuiging met degenen, 
die hen kandideerden. Het werk wordt 
meestal slecht betaald, zeker als men het 
salaris per uur berekent. Bovendien wordt 
de politieke zeggenschap vrijwel altijd ge
deeld met vertegenwoordigers van an
dere partijen. Een partij-politiek zo objec
tief mogelijk ambtenarencorps loyaal aan 
hun wisselende pol1tieke bazen is daarbij 
van grote waarde. Bestuurders zullen wei 
over een grote mate van overtuigings
kracht, doorzettingsvermogen, realiteits
zin en continu-enthousiasme moeten be
zitten om het geprogrammeerde beleid 
door te zetten. Dit zal beter gelukken als 
de ambtenaren de identiteit en de door
leefdheid van de pol1tieke overtuiging van 
hun politieke baas (h)erkennen. Uiteraard 
1s het wei eens nodig om zo af en toe een 
persoonswisseling en soms een reorgani
satie door te drukken, maar deze mag niet 
gebaseerd zijn op het aan de kant zetten 
van een ambtenaar, die in het persoonlijk 
Ieven bij een andere politieke partij be
hoort. Het handhaven van een objectief 
niet partij-politiek gebonden ambteliJk ap
paraat is van grote waarde. 

Personeelsbeleid voor politieke tunc
ties 
'In het verleden was de recrutering en se
lectie van CDA-bestuurders een tameliJk 
vrijblijvende zaak', zo stelt het rapport 'Be
stuurlijke Vernieuwing' (biz. 60). Om daar 
een eind aan te maken wil de commissie 
selectle een periodieke beoordeling op 
basis van een biJ stukjes en beetjes op te 
bouwen code doen geschieden, de anti
cumulatie bepaling in het partijbelang ver
ruimen, het aantal gegadigden op basis 
van persoonlijke deskundighetd vergro
ten, het kader- en vormingswerk meer 
richten op politiek management, doorstro
ming en functiewisseling bevorderen, pe
riodieke beoordeling door functlonerings
gesprekken invoeren en ten slotte 
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bestuurders die niet goed functioneren op 
tijd doen weten dat zij naar een andere 
baan moeten uitzien (biz. 58-79). 

De commissie stelt, dat 'een politieke 
partij zich niet laat organiseren als een be
drijf. Een partij is een ideele organisatie, 
bovendien hebben wij in de politiek te ma
ken met de stem van de kiezer dan wei 
van de partijleden' (biz. 59). De staatkun
dige democratie en de partijdemocratie 
bepalen welke instanties de bevoegdhe
den van kandidering cq benoeming heb
ben. Uiteraard kan men wei 'nagaan of 
een politieke partij iets kan leren van de 
werkwijzen die in andere sectoren van het 
maatschappelijk Ieven (b1jvoorbeeld het 
bedrijfsleven) gehanteerd worden' (biz. 
59), maar centraal staat, dat de talrijke be
voegdhedenbekleders binnen en buiten 
de partij slechts vanuit hun eigen verant
woordelijkheid kunnen en moeten functio
neren. De commissie laat echter de 
(grond)wettelijke basis waarop bestuur
ders, ambtenaren en volksvertegenwoor
digers in de verschillende gremia op de 
verschillende niveaus fu nctioneren on
besproken. Zij vermeldt slechts, dat het 
haar niet te doen is om het (socialistische?) 
'terugroepingsrecht' (biz. 76), als ze de 
aanbevolen functioneringsgesprekken be
handelt. 

Het zou erg verstandig zijn geweest als 
het rapport de zelfstandige plaats van 
volksvertegenwoordigers en bestuurders 
in ons bestel had onderstreept. Zij hebben 
recht op een zelfstandige meningsvor
ming, daarbij uiteraard uitgaande van het 
verkiezingsprogram. Zij zijn en blijven de 
gehele bevolking van de bestuurlijke een
heid waar het om gaat vertegenwoordi
gen (artikel 50 Grondwet). Zij hebben 
recht om zonder last te stemmen (artikel 
129 en 67 Grondwet). Bestuurders en 
volksvertegenwoordigers, die worden ge
worven en geselecteerd met inachtne
ming van selectiecriteria en worden on
derworpen aan functioneringsgesprek
ken, hebben de natuurlijke neiging om 
hun oren te Iaten hangen naar de uitvoer-
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ders van deze regelingen. Juist omdat de 
commissie voorstellen doet, die bijna ra
ken aan de in Nederland gebruikelijke juri
dische grenzen van de mogelijkheden 
van een politieke partij zou het verstandig 
zijn geweest deze te bespreken. Afzetten 
tegen noch verwarring met een be
drijfsmodel zou dan nodig zijn geweest. 

Wellicht heeft de commissie gespeeld 
met het idee van een bedrijfsmatig partij
politiek personeelsmanagement, gevoerd 
door de top van het CDA. Gezien een ci
taat als: 'De indruk bestaat dat het CDA 
zich tot nu toe door middel van de zoge
naamde Benoemingscommissie uitslui
tend bekommert om burgemeesterspos
ten en vacerende hoge departmentale 
functies. Het aandachtsveld van de partij 
moet zich verbreden tot eigenlijk aile poli
tieke functies: zowel vertegenwoordi
gende (raadslid, statenlid, lid Eerste Ka
mer en Tweede Kamer en lid Europees 
Parlement) als bestuurlijke (wethouder, 
burgemeester, gedeputeerde, commissa
ris van de koningin, staatssecretaris, mi
nister en lid van de Europese Commissie)' 
(biz. 78). Deze passage is geplaatst in het 
verbinden van gevolgen aan de functio
neringsgesprekken, die niet aileen gericht 
zijn op het op tijd waarschuwen dat men 
waarschijnlijk niet voor herkandidering 1n 

aanmerking komt, maar vooral ook om te 
kunnen komen tot doorstroming en func
tiewisseling. 

De commissie 'Bestuurlijke Vernieu
wing' wil deze doorstroming ook bevorde
ren door het tot ontwikkeling brengen en 
toepassen van breed gedragen alge
mene uitgangspunten voor selectie (biz. 
67) en door een code die garandeert dat 
het selectieproces met de nodige waar
borgen wordt omkleed (biz. 70). _ 

Gelukkig benadrukt de commissie keer 
op keer, dat het geheel zich moet afspelen 
binnen een kring van 'herkenbare chris
ten-democraten. Deze kwalificatie kan on
der meer blijken uit politieke dan wei maat
schappelijke activiteiten. Bovendien moe
ten kandidaten overtuigd aanhanger zijn 
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van de christen-democratische uitgangs
punten, die zij ook politiek dan wei maat
schappelljk in beleid kunnen vertalen. 
Hun handelen wordt gekenmerkt door 
aandacht voor wat kwetsbaar IS, voor 
menselijke waardigheid.' (biz. 67). 

Bovenstaand kenmerk kan men niet ge
noeg onderstrepen, want als men de an
dere kenmerken verneemt, dan is het on
derscheid op een enkele uitzondering na 
niet te onderscheiden van iedere norm ale, 
goede manager. Genoemd worden: ana
lytisch vermogen, persoonlijkheid, resul
taat gerichtheid; voor bestuurders boven
dien de bereidheid dienstbaar te zijn aan 
de samenleving (de uitzonderingl), be
stuurlijke kwaliteiten als visie, leidingge
vende capaciteiten, daadkracht (biz. 69); 
en voor volksvertegenwoordigers het leg
gen van contacten met diverse maat
schappelijke groeperingen, het verwoor
den en verdedigen van het beleid en het 
kunnen omgaan met vertegenwoordigers 
van andere partijen (biz. 70). Als men dit 
alles voegt blj de voorstellen van de com-

Het CDA als politiek bedrijf: 
het carrierebloed kruipt 
waar het niet gaan kan. 

missie om deskundigen meer in de poli
tieke visvijver van het CDA te deponeren 
via bijvoorbeeld deskundigenbanken, 
dan moet men waarschuwen tegen het 
gevaar, dat sommigen onze politieke par
tij inderdaad zien als een politiek bedrijf 
zoals in de vorige paragraaf beschreven. 
Omdat het carrierebloed stroomt waar het 
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niet gaan kan en de roep om professio
neel management, dat overal kan worden 
ingezet, allerwegen kan worden gehoord, 
lijkt een waarschuwing op zijn plaats. 

Is er dan geen ruimte voor personeelszorg 
voor bestuurder en vertegenwoordiger? 
Natuurlijk wei, want er gebeuren relatief 
veel ongelukken en de politieke overtui
ging die wij aanhangen betekent impliciet 
ook de zorg voor de 'huisgenoten des ge
loofs'. Als het goed is dan komt die voort 
uit de hand d1e de bestuurders en verte
genwoordigers hebben met de partijorga
nisatie 1n den brede, de leden en ook de 
kiezers. Deze morele relatie behoort 
voorop te staan. Partijbestuurders en 
uiteraard voorzitters op aile niveaus beho
ren het voortouw te nemen vanuit hun 
e1gen onafhankelijke verantwoordelijk
heid. Zij zullen in moeilijke gevallen een 
beroep doen op oudere ervaren partijle
den, die voor een specifiek geval het 
meest geschikt zijn. Enig systeem zou 
men in deze voorzieningen ook best mo
gen brengen. Oat partijvoorzitters over de 
personele problematiek regelmatig en 
systematisch overleg plegen is prima. 

Hoe vaak is echter niet gebleken, dat 
eenvoudige overtuigde partijleden met 
een simpelejob door een afdeling werden 
geroepen om een vertegenwoord1gende 
functie te vervullen en die tot grootse 
bestuurders uitgroeiden. 

Natuurlijk is de zorg voor geslaagde en 
niet geslaagde politici een gezamenlijke 
zorg voor de top van de partij Een consu
lent als vertrouwensman, die zich dan als 
vanzelf tot een data-bank of liever vraag
baak kan ontwikkelen zal zeker geen 
kwaad kunnen. 

Besluit 
De conclusies, waartoe de rapporteurs uit
eindelijk komen zijn goed voor het CDA. 
Zij hadden door een te eenzijdig leunen 
op een modieus bedrijfsmodel op een 
dwaalspoor kunnen raken. De moraliteit 
van onze organisatie berustend op de po-
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litieke overtuiging als verwoord in het Pro
gram van Uitgangspunten komt in de be
schouwingen op belangrijke plaatsen aan 
de orde. Het concept van de verantwoor
delijke samenleving functioneert in het 
rapport op een voor het CDA merkwaar
dige wijze, waarschijnlijk door het leunen 
op het bedrijfsmodel. 

De stukken van het rapport, die hande
len over het functioneren van de bestuur
der zijn zeer de moeite waard en ook ove
rigens staan her en der in het rapport be
hartigenswaardige opmerkingen. Echter 
gezien de aantrekkingskracht van het 
CDA op vele politieke gelukzoekers en 
ambtelijke baantjesjagers is het van het 
grootste belang elkaars 'nieren te proe
ven' als het gaat om het functioneren van 
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de politieke overtuiging. Het rapport be
weegt zich duidelijk binnen de kring van 
de herkenbare christen-democraten. Zou 
dit niet het geval zijn, dan gaat het langs 
de rand van een voor het CDA verwerpe
lijk politiek bedrijf. 

Het Program van Uitgangspunten is 
voor de identiteit van het CDA van het 
grootste belang. Bestuurlijke vernieuwing 
akkoord, ook in de personele zin van het 
woord, maar niet zonder een bewust func
tionerende christen-democratische over
tuiging. 
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Prof. dr. C.J. RiJnvos 

CDA-visie op 
economische groei 

De politiek moet proberen de condities 
voor economische groei te verbeteren en 
de negatteve gevolgen te voorkomen. 
Een bespreking van 'Economische groei. 
Een christen-democratische beschou
wing ', rapport van het Wetenschappelijk 
lnstituut voor het COA Het rapport kost 
f 17, -, wtg. Van Loghum Slaterus bv te 
De venter. 

Economische groei - stijging van het 
reele inkomen, al dan niet berekend per 
hoofd van de bevolking - is voor politici 
een interessant thema, omdat bij hen de 
gedachte leeft dat zij deze groei op een 
bepaalde, gewenste wijze kunnen be·ln
vloeden. Deze 1dee ligt - weliswaar niet 
duidelijk uitgesproken - ten grondslag 
aan het rapport 'Economische groei. Een 
chnsten-democratische beschouwing'. 
Het gaat dan ook om de ontwikkel1ng van 
een christen-democratische politieke vi
sle, die de mogelijkheid inhoudt, het eco
nomlsche groeiproces r1chting te geven. 
Het steunt nadrukkelijk op politiek stu
rende ambities, waarbij tevens vanaf den 
beginne duidelijk is dat met economische 
groei een politiek-controversieel thema 
aan de orde is, vooral sinds het einde van 
de jaren zestig. Tot dan toe werd economi
sche groei nog overwegend kwantitatief 
beschouwd; het ging eenvouding om 
reele inkomensstijging zonder meer. 
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Sinds het begin van de jaren zeventig is 
het beeld caleidoscopisch gewijzigd, met 
als algemeen kenmerk dat sindsdien kwa
litatieve groeiaspecten op gevarieerde 
wijze veel meer gewicht in de schaal leg
gen. Daarmee werd controversialiteit met 
betrekking tot economische groei geintro
duceerd. Enerzijds werd groei be
schouwd als basis voor welvaart en als zo
danig een positief te waarderen aangele
genheid. Anderzijds sorteert zij echter on
gewenste effecten en heeft in zoverre een 
negatieve strekking. Voor de politicus, die 
meent het groeiproces te kunnen sturen, 
rijst dan de vraag hoe hij dit positieve en 
negatieve in kaart kan brengen om vervol
gens op basis van het verworven inzicht 
een wijs beleid te voeren. 

In 'Economische groei is een lofwaar
dlge poging ondernomen om vanuit CDA
visie deze vraag te beantwoorden. Het re
sultaat is een vanuit politiek gezichtspunt 
boeiend en voortreffelijk geschreven es
say; inderdaad 'een politiek-wetenschap
pelijk document'. De stu die nodigt ertoe 
uit te worden gelezen vanuit de vraag in 
hoeverre economische groei als contro
versieel them a aan de orde komt, hoe ver
volgens het positieve en het negatieve 

Prof. dr. C.J R11nvos (1931) 1s hoogleraar algemene econo
mle en openbare f1nanc1en aan de Erasmus Un1vers1te1t te 
Rotterdam en l1d van de Wetenschappel11k Raad voor het 
Regenngsbele1d 
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worden beoordeeld en welke beleidscon
clusies worden getrokken. 

Betrekkelijke aangelegenheid 
Groei als positief en negatief fenomeen 
kwam in het begin van de jaren zeventig 
vooral met het rapport van de Club van 
Rome 'Grenzen aan de groei' nogal 
schokkend aan de orde. Daarbij werden 
uitputting van schaarse grondstoffen, een 
eindige energievoorziening, milieubederf 
en dreigende voedselschaarste met over
bevolking aan de orde gesteld. Voor het 
politieke bedrijf was dit een harde bood
schap. De groe1 moest sterk worden afge
remd of - beter nog - gestopt. Oat was 
een te scherpe conclusie. Het is echter wei 
zo dat dat sindsd1en genuanceerder en 
meer vanuit kwalitatief gezichtspunt over 
economische groei wordt gedacht met 
een gevarieerde confrontatie van posi
tieve en negatieve aspecten. Daartoe was 
nodig groei als een betrekkelijke aangele
genheid te aanvaarden. Oat IS geheel con
form christen-democratische opvattingen. 
Binnen het CDA 'is economische groei op 
zichzelf nimmer als een doel beschouwd' 
(biz. 14), maar als m1ddel voor het realise
ren van andere gewenste doelstellingen; 
in zoverre is groei 'ethisch genormeerd'. 

Het gaat hierbij om - in hoofdzaak -
vier aangelegenheden. Op de eerste 
plaats is economische groei nodig ter 
handhaving en zo mogelijk ter verbetering 
van de internatlonale economische positie 
van ons land. Deze aangelegenheid is 
met name van belang met het oog op de 
komende interne markt binnen de Euro
pese Gemeenschap. De commiss1e 
plaatst economische groei echter in een 
mondiale context en maakt daarbij enkele 
opmerkingen over de verhouding tussen 
de vriJheid in het kapitaalverkeer en de 
w1sselkoersvorming. Zij spreekt daarb1j te
recht een voorkeur uit voor 'zo stabiel mo
gelijke wisselkoersen' (biz. 44), d1e dan 
een ju1ste weergave moeten zijn van de 
verhouding van de nationale prijsniveaus. 
Als hieraan wordt voldaan is een vrij grate 
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mate van vrijheid in het kapitaalverkeer 
mogelijk en gewenst, vooral ter wille van 
de economische groei. Zo' n mondiale 
monetaire ordening is in versterkte mate 
wenselijk voor de Europese Gemeen
schap. Hierblj wordt gepleit 'voor uitbrei
ding en versterking van het Europese Mo
netaire Stelsel' (biz. 4 7), maar concrete 
voorstellen daartoe ontbreken. Typerend 
voor het controversiele karakter van eco
nomische groei is dat enerzijds de interne 
markt belangrijke perspectieven biedt 
voor verdergaande groei, maar deze 
heeft het karakter van creatieve destruc
tle, in die zin dat traditionele sectoren en 
bedrijven ermee in een relatief nadel1ger 
situatie kunnen komen. In zoverre kan de 
interne markt aanleiding zijn tot ernstige 
regionale en soc1ale problemen in de toe
komst. In dit verband stelt de commissie 
terecht 'het zogenaamde nieuwe protectio
nisme' (biz. 56) aan de orde, dat vooral 
bestaat 'uit subsidies, administratieve en 
technische belemmeringen, vriJwillige in
voerbeperkingen, een niet onbedenke
lijke toe name van' 'dumping'' en een ''dis
crimlnerend'' overheidsaankoopbeleid'. 

Het behoeft niet te worden uitgesloten 
dat - als blijkt dat de interne markt in be
paalde Ianden moeilijkheden voor bedrij
ven en sectoren met zich meebrengt -
dergelijke verschijnselen ook binnen de 
Gemeenschap kunnen optreden 'De 
grootste bedreiging voor het succes van 
de voltooiing van de interne markt vormen 
de, veelal verhulde, protectionistische 
maatregelen van de lidstaten' (biz. 59). 
Dat strekke de beleidsmakers wat betreft 
de economische en de monetaire politiek 
binnen de Gemeenschap tot lering. 

Onderwijs en vakscholing 
Ten tweede legt economische groei veel 
gewicht in de schaal met betrekk1ng tot de 
toekomst1ge ontwikkeling van de werkge
legenheid, het onderwijs en de specif1eke 
vakschol~ng. Reeds spoedig blijkt ander
maal het controvers1ele karakter. Groei 
vere1st doorgaans relatlef kapitaalinten-
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sieve investenngen, waarmee overwe
gend technologisch hooggekwalificeerde 
arbe1d werkgelegenheid wordt geboden. 
Het een en ander verdient in beginsel een 
positieve waardering omdat hiermee 
mensen die wat kunnen en wat doen inte
ressante ontplooiingsmogelijkheden wor
den geboden. Voorts kan Nederland met 
deze vorm van investeringen zich blijvend 
rekenen tot de economische hoogontwik
kelde Ianden in de wereld. De medaille 
heeft echter haar keerzijde. Reeds lange 
t1jd is het werkloosheidsprobleem in ons 
land geconcentreerd op relatief laagge
schoolde arbeid, zodat de groei slechts in 
ger1nge mate tot de oplossing hiervan bij
draagt. Gelet op 'de verdere ontwikkeling 
van de kennismaatschappij' (biz. 26) in de 
jaren negentig stelt de groei wei nieuwe en 
hoge eisen aan onderwijs en vakscholing. 
Hierbij doet zich als groot probleem voor 
'de aansluiting tussen onderwijs en ar
beidsmarkt', waartoe de commissie een 
reeks suggesties doet (biz. 27-30). Deer
varing leer! dat in een technologisch hoog
ontwikkelde samenleving onderwijs en 
vakscholing voortdurend moeten veran
deren en als zodanig daarop moeten zijn 
ingesteld. Oat is - aldus de commissie -
duidelijk in onvoldoende mate het geval, 
waardoor 'de onderwijskwaliteit in een ge
varenzone terecht komt', hetgeen leidt tot 
'het benadrukken van de absolute nood
zaak om de kwaliteit van het onderwijs te 
versterken'. 

Voorts acht de commissie het noodza
kelijk dat de mogelijkheden voor herver
deling van arbeid toenemen 'niet in de 
laatste plaats vanwege het creeren van 
banen voor langdurig werklozen en de 
toenemende arbeidsparticipatie van vrou
wen en herverdeling van taken binnen 
huishoudens' (biz. 64). Op de derde 
plaats gaat de aandacht uit naar de relatie 
tussen economische groei en de over
heldsfinancien. De commissie laat er geen 
twijfel over bestaan dat het terugbrengen 
van het financieringstekort van de over
heid en het terugdringen van de collec-
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tieve lasten van belang zijn voor groei en 
werkgelegenheid (biz. 71 ). Daarom staat 
zij afwijzend tegenover het uitgavenverho
gende plan om te komen tot een alge
meen basisinkomen en pleit zij in bedekte 
termen voor fiscale belasting van de kin
derbijslag. Het dominerende probleem 
met betrekking tot de overheidsfinancien 
is de reeds decennialang bestaande groei 
van de collectieve uitgaven. Hierdoor zijn 
financieringstekorten van zo'n grote om
vang ontstaan, dat de staatsschuld enorm 
is gegroeid en bijgevolg ook de rentelast. 
De commissie meent - zonder hier over 
een strakke norm te spreken - dat aan de 
verdere opmars van de staatsschuld
quote (de staatsschuld als percentage van 
het nationaal inkomen) een eind moet wor
den gemaakt 'op straffe van steeds gro
tere verdringing van de overige uitgaven 

Aan verdere opmars van 
de staatsschuldquote moet 
een einde worden 
gemaakt. 

door de voortdurende stijgende rente
lasten' (biz. 72). Weliswaar kan deze stabi
lisatie gelden als motief ter realisering van 
- waarschijnlijk - het politiek maximaal 
bereikbare in de komende jaren. Stabilisa
tie van de schuldquote kon wei als uit
gangspunt voor het beleid in de naaste 
toekomst worden aanvaard, echter met 
ten minste drie aanvullingen. Ten eerste 
kunnen dan de rentelasten van de over
heid toch nog te sterk stijgen - mede in 
samenhang met de internationale positie 
van de gulden - hetgeen een stringenter 
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ombuigingsbeleid nodig kan maken. Het 
is opmerkeliJk dat de comm1ssie hieraan 
geheel voorbij is gegaan. 

Ten tweede is het nodig er rekening 
mee te houden dat het nationaal inkomen 
een nominaal begrip is, zodat het mede 
door inllatie kan toenemen. Oat kan con
sequenties hebben voor de ontwikkeling 
van de collectieve uitgaven, vooral van de 
ambtenarensalarissen. De commissie 
besteedt hieraan aandacht, maar trekt niet 
de voor de hand liggende conclusie dat 
een stabilisering van de staatsschuld
quote als complement stabilisatle van het 
prijsniveau vereist. Ten derde leidt bij on
gewijzigd beleid groei tot inkomensstij
ging van de overheid, hetgeen gemakke
lijk doet concluderen dat een voortgaande 
toeneming van de overheidsuitgaven zon
der veel problemen linancierbaar is. De 
commissie waarschuwt terecht voor zo' n 
optimisme, maar aarzelt !evens een dui
delijke kwantitatieve norm voor de over
heidsuitgaven in de komende jaren te lor
muleren. Oat is geen sterke standpuntbe
paling met betrekking tot een verdere sa
nering van de Nederlandse overheids
li nancien. Ten vierde gaat het bij econom i
sche groei als controversieel them a om de 
invloed op het lysieke lee/milieu. In het be
gin van de jaren zeventig - aldus brengt 
de commissie in herinnering - werden 
economische groei en milieuzorg als alter
natieven gezien. Het ene zou slechts mo
gelijk zijn ten koste van het andere. Sinds 
enige tijd kan een genuanceerder bena
deringswijze worden waargenomen en de 
commissie acht dit correct: 'Het is niet juist 
om de milieuproblematiek als een lunctie 
van de groeivoet te beschouwen' (biz. 33). 

Vertrouwen in zelfcorrectie 
Algezien van de groei is het lysieke lee/mi
lieu op een onaanvaardbare wijze vervuild 
en is schoning nodig, waaruit - enigszins 
vergoelijkend - wordt algeleid 'dat een 
krimpende groeivoet geen oplossing 
biedt voor de zware milieuproblemen, die 
op ons alkomen' (biz. 36). Het is nodig 
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- aldus de commissie - het milieubele1d 
'op een meer marktconlorme lees!' te 
schoeien. Het is moeilijk aan de indruk te 
ontkomen dat deze gedachtengang 
nogal optlmistisch is. Het uitgangspunt is 
dat de gehele samenleving op haar milieu
verantwoordelijkheid moet kunnen wor
den aangesproken; dat geldt dan in het 
bijzonder voor het bedrijlsleven: 'Zellre
gulering door het bednjlsleven, waarbij 
milieugedragscodes worden ontwikkeld 
en nageleeld, zal aan belang (moeten) 
w1nnen'. Het IS de vraag of hiermee niet 
een iets te groot vertrouwen in een regule
rende zellcorrectie wordt gesteld en waar
mee praktisch word! voorbijgegaan aan 
het empirische gegeven van de jongste 
decennia dat lu1d-optredende milieupres
siegroepen in Ieite problem en hebben ge
signaleerd. Het is moeilijk aan de indruk te 
ontkomen dat deze realiteit te weinig 
wordt onderkend met de verklaring: 
'Schaner produceren is beter produce
ren, vanouds en terecht een verantwoor
delijkheid voor het bedrijlsleven' (biz. 40). 
Wordt hiermee niet een iets te gemakkelijk 
compromis gezocht tussen voortgaande 
econom1sche groei en zorg voor aan
vaardbaar lysiek lee/milieu? 

Dit leidt tot een kritische heroverweg1ng 
van de vraag, die als een rode draad door 
het gehele rapport loopt: Is - en zo ja in 
hoeverre - een politieke sturing van het 
huidige economische groeiproces moge
lijk? De commissie stelt deze kwestie aan 
de orde in haar slothooldstuk met de 
vraag naar het beleidsperspectiel voor de 
Jaren negentig, waarvoor als uitgangs
punt geldt de CDA-constatering 'dat de 
overheid een toenemende eindverant
woordelijkheid wordt opgedrongen in 
steeds meer vitale sociaal-economische 
kwesties' (biz. 86). Het is nodig dit leitelijk 
gegeven te relateren aan de noodzaak tot 
gespreide verantwoordelijkheid in de sa
menleving, hetgeen een albakening van 
overheidstaken en zellregulering vereist. 
Vanuit d1t gezichtspunt kan de politieke 
bestuurbaarheid van economische groei 
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worden beschouwd. Voor de Westerse 
wereld lijkt een technologisch-geavan
ceerde groei als een voor de politiek auto
nome kracht te moeten worden aange
merkt. Daarbij is het wei mogelijk de con
dities ervoor te verbeteren, met name met 
zorg voor macro-economisch en mone
tair-stabiele verhoudingen. Tevens kun
nen met een bepaalde regelgeving nega
tieve gevolgen, bijvoorbeeld met betrek-
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king tot het milieu, worden voorkomen, 
respectievelijk geelimineerd. Het rapport 
bevat als besluit concrete voorstellen in 
die richting, die veel belangstelling verdie
nen. 
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E. van den Bergh 

Opmerkelijke omslag 
in het CDA-
Zuid Afrikabeleid 

Als de inhoud van dit rapport uitgangs
punt zou worden van het COA-beleid, dan 
zou de part1j zich profileren als daadwer
ke/Jjke anti-apartheidspartij. Een bespre
king van 'Zuid Afrika; mensenrechten en 
buitenlands beleid', rapport van het We
tenschappe!Jjk lnstituut voor het COA. Het 
rapport kost I 18,00, uitg. Van Loghum 
S/aterus bv te De venter. 

Kerken, vakbonden, mensenrechtenor
ganisaties en actiegroepen maken zich 
sinds jaar en dag druk over Zuid Afrika. 
Politieke debatten over apartheid zijn er in 
aile toonaarden geweest. G edegen analy
ses van met politieke partijen verbonden 
wetenschappelijke instituten over deze 
Thematiek zijn evenwel zeer schaars. 

In een omvangrijke, door de Wiardi 
Beckman Stichting samengestelde bun
del 'De smalle marge van de onafhanke
/ijkheid Opste/Jen over Afrika? wordt de 
sociaal-democratische verlegenheid ten 
aanzien van Zuid Afrika samengevat: ' ... 
over de analyse van de Zuidafrikaanse 
apartheid bleken dermate grote verschil
len te bestaan dat over strekking en auteur 
geen overeenstemming mogelijk bleek'. 1 

Wei werd - nu al weer acht jaar gel eden 
- een brochure uitgebracht met twee 
nogal uiteenlopende visies op Zuid Afri
ka2 Van een teveel aan visie(s) zal de 
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Prot. Mr. B.M. Teldersstichting niet snel 
beschuldigd worden. In liberale kring is 
het denken de laatste jaren bepaald niet 
beheerst door de strijd tegen apartheid. Er 
zijn thans geen publikaties van betekenis 
van prominente VVD'ers over dit thema te 
vinden. 

Het is dan ook verheugend dat het We
tenschappelijk lnstituut voor het CDA wei 
besloten heeft tot publikatie van een stu
die over Zuid Afrika; mensenrechten en 
buitenlands be/eid. Een breed samen
gestelde studiecommissie heeft zich lang
durig en intensief met deze materie bezig
gehouden. Daar een vergelijking met libe
rale en sociaal-democratische weten
schappelijke geschriften helaas niet mo
gelijk is, blijft deze bespreking tot de 
volgende drie invalshoeken beperkt. 
a Hoe verhoudt deze studie zich tot het 

christen-democratisch erfgoed? Welk 
beeld had men in het verleden van Zuid 
Afrika en hoe ziet de studiecommissie 
de apartheidsproblematiek nu? 

b Hoe verhouden de analyse en de be
leidsaanbevelingen zich ten opzichte 
van oproepen uit (kerkelijk) Zuid Afrika? 

E. van den Bergh (1952) IS medewerker Werkgroep Kalros
Chr~stenen tegen apartheid. 

1 De smal/e marge van de onalhankei!Jkhe!d Opstellen 
over Afnka. U1tg .. B. Bakker (Amsterdam 1982) 10. 

2 Om de bevnJdmg van Zwd-Afnka !wee VIS!es. W1ard1 
Beckman St1cht1ng Amsterdam 1981 
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c Wat is de relatie van het rapport tot de 
actuele politiek? In welke mate komen 
de conclusies en aanbevelingen over
een met het beleid van de CDA-kamer
fractie en de regering? 

Historische lijn 
.. de schnkkelijke volkstoestanden, die 

onder de Negerrassen in Afrika aan een 
iegelijk die ze onderzocht en bezag, niets 
dan afschuw en walging inboezemden. 
Diep onzedelijk, menschelijk slecht, god
deloos 1n onbegrijpelijke mate' 3 Aldus A. 
Kuyper in 'Ons Program'. ZiJn versie werd 
destijds ongetwijfeld door veel Nederlan
ders gedeeld, maar zal nu door weinig 
christen-democraten meer onderschre
ven worden. Datzelfde geld! ook voor bij
voorbeeld lr. R.L. Middelburg, die in 1949 
in AR Staatkunde schreef over de blanke 
die zich nog 'als de voogd van de naturel' 
voelt. 'Oat wil geenszins zeggen, dat de 
naturel word! onderdrukt, maar wei dater 
een zekere aartsvaderlijke verhouding 
bestaat, waarin de naturel zich tot voor 
kort niet onbehagelijk gevoelde' 4 

De opvattingen over apartheid veran
derden, ook binnen de partijen die nu het 
CDA vormen. Vooral in de jaren zeventig 
groe1de de weerzin. Dit leidde tot de vast
stelling van het CDA-beleidsplan Zuidelljk 
Afrika in 19815 D1t programma is het 
meest radicale document dat het CDA tot 
nu toe over de striJd tegen apartheid ge
produceerd heeft. Veel van de in dit be
leidsplan voorgestelde maatregelen - zo
als een olieboycot, een investeringswet en 
beperking van de import van Zuidafrikaan
se kolen - ZIJn evenwel nog niet gereali
seerd. Ondanks de escalatie van geweld 
1n Zuid Afrika aanvaardde het CDA in 
1985 een verk1ezingsprogramma dat aan
Zienlijk gematigder en algemener gefor
muleerd was. Nadrukkelijke (publieke) 
verzoeken van onder andere Dr. M.A.M. 
Klompe, bisschop H.CA Ernst en van de 
Hervormde en Gereformeerde synodes 
om het Zuid Afrikabeleid niet af te zwak
ken hadden geen effect.6 Het nieuwe pro-
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gramma bleek de kamerfractie niet tot 
markante maatregelen te kunnen inspire
ren. 

Wie tegen deze achtergrond naar het 
nu gepubliceerde rapport kijkt, zal snel 
ontdekken dat er sprake is van een op
merkelijke omslag. Over de historische 
aspecten van het CDA-Zuid Afrikabeleid is 
in het rapport vrijwel niets terug te vinden, 
over de actuele situatie in Zuid Afrika des 
te meer. In duidelijke bewoordingen wordt 
een situatie beschreven die er niet om 
liegt. 'In Zuid Afrika is sprake van een 
systematische en flagrante schending van 
fundamentele rechten van de mens'. (biz. 
58) De massale detenties, de militarisering 
van de samenleving en de vele vormen 
van repressie passeren de revue. De in
standhouding van het huidige regime 
'vraagt een steeds verder geperfectio
neerd onderdru kkingsapparaat, dat met 
een "totale strategie" beoogt om de hele 
samenleving te beheersen' (biz. 58). Waar 
het in feite om gaat is een strijd tussen de 
(regerende) Nationale Partij, en het Afri
kaans Nationaal Congres (ANC). Erken
ning van de prominente rol van het ANC 
als de belangriJkste (zij het niet de enige) 
politieke stroming die zich tegen het re
gime verzet is een rode draad die door het 
hele rapport loop!. 'Het ANC mag rekenen 
op brede steun onder de zwarte bevol
king. De overgrote meerderheid van de 
zwarten ondersteunt de bepalingen van 
het Handvest (van de Vrijheid), al zijn de 
verschillen van mening grater ten aanzien 
van de geweldsoptie. Het gezag van Oli
ver Tambo en de in juli 1988 70 jaar ge
worden Nelson Mandela is nog steeds on
aangetast, ondanks de toenemende radi
calisering de laatste jaren van met name 
de jongeren in de woonoorden'. (biz. 46) 

3 A Kuyper, Ons Program. 445 
4 lr R.L Middelburg, ·Het mrnrsterre Malan rn de Unre van 

Zurd Afrrka: AR Staatkunde (19) 21 
5 COA-beleidsplan Zurdelrjk Afnka. vastgesteld in de frac

trevergaderrng van 7 apnl 1981 
6 Zwd-Afnka wt zrc!Jt? Apartheid. Nederlandse kerken en 

het CDA Uitg Werkgroep Karras, Utrecht 1985 
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Ook andere politieke strom1ngen worden 
kort getypeerd. De studiecommissie gaat 
ook in op onderlinge tegenstellingen en 
schrijft over lnkatha onder andere: 'Buthe
lezi verliest zijn greep op de Zoeloes in de 
woonoorden die naar het UDF overgaan. 
Oat tij probeert hij te keren. Veilig
heidstroepen weten bovendien lnkatha
vigilantes te gebruiken voor het aanwak
keren van onderling zwart geweld'. (biz. 
50) 

Naast de politieke stromingen word! 
aandacht besteed aan de rol van kerken, 
vakbonden en werkgevers. Zeer opmer
kelijk is hoe zeer de rol van vrouwen on
derbelicht blijft. Zij komen nauwelijks in het 
stuk voor. Zou de samenstelling van de 
studiecommissie (een vrouw en twaalf 
mannelijke leden en adviseurs) deze 
blinde vlek veroorzaakt hebben? 

Een ander aspect dat mogelijk tot mis
verstanden kan leiden is een passage (op 
biz. 129) over de rechterlijke mach!. Ge
wapende steun aan het verzet zou over
wogen moeten worden als 'gezaghebben
den tot de conclusie komen dat rechtspre
ken niet meer mogelijk is, omdat de wetten 
het onrecht verwoorden'. Betekent dit dat 
de commissie van oordeel is dat er op dit 
moment sprake zou zijn van een onafhan
kelijke rechterlijke mach! en rechtvaardige 
wetgeving? 

Over het algemeen geeft het rapport 
echter een zorgvuldig en goed onder
bouwd overzicht van de vele facetten van 
de mensenrechtenschendingen in Zuid 
Afrika? De analyse is scherper dan het
geen de laatste jaren uit christen-demo
cratische kring is vernomen. Bij de be
leidsaanbevelingen volgen hieronder en
kele kanttekeningen. 

Zuidafrikaanse vragen 
Voor een beoordeling van de beleidsad
viezen ligt het voor de hand om de verlan
gens van Zuidafrikaanse zijde als uit
gangspunt te nemen. In opmerkelijke 
eensgezindheid hebben de Zuidafri
kaanse Raad van Kerken (SACC), de 

222 

Boekbespreking 

Rooms-katholieke Bisschoppenconferen
tie (SACBC) en de Kagiso Trust vorig jaar 
een minimum-programma opgesteld van 
maatregelen die zij dringend geboden 
achten. Dit programma word! ook onder
schreven door de vakbonden COSATU 
en NACTU, het UDF en het ANC. AI deze 
organisaties bepleiten beperkingen van 
diplomatieke banden tussen Zuid Afrika 
en West Europa: 
- aanscherping van de visumplicht; 
- een kolenem bar go; 
- geen (nieuwe) leningen aan Zuid Afri-

ka; 
- beeindiging van de luchtvaartverbin

dingen tussen Zuid Afrika en Europa 
(waarbij de frontlijnstaten de rol van 
Zuid Afrika zouden kunnen overne
men). 

De studiecommissie heeft dit minimum
programma zorgvuldig overwogen en 
komt tot de volgende conclusies en aan
bevelingen: 'Tot nu toe genomen sanctie
maatregelen hebben nog niet tot de be
oogde politieke koerswijziging van de 
Zuidafrikaanse regering geleid. Wei heb
ben zij, hetzij direct, hetzij indirect, be
perkte politieke effect en gehad. Het jaren
lang volgehouden wapenembargo en het 
ernstige tekort aan buitenlands kapitaal 
hebben mede bijdragen aan de terugtrek
king van Zuid Afrika uit Namibie'. 

Voor verbreken of beperken van diplo
matieke banden voelt de commissie niets. 
Wei word! een functioneren van de am
bassade in Pretoria bepleit dat sterk af
wijkt van de huidige Nederlandse verte
genwoordiging. 'De ambassade moet 
maximaal gebruik maken van de mogelijk
heden die het volkenrecht haar biedt, als 
centrum van informaf1e, communicatie, 
voor het demonstreren van het Neder
landse standpunt. De ambassadeur kan 
in voorkomende gevallen aanwezig zijn bij 
protestdemonstaties; begrafenissen, recht
zittingen, etc. Genoemd worden verder 

7 Opmerkelljk IS dat 1n de l1teratuurii]St een standaardwerk 
als Torr, Lodge. Black Polit1cs in South A Inca since 1945 
ontbreekt 
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onder andere voorlichting (over onder 
meer dienstplicht) aan in Zuid Afrika wo
nende Nederlanders, effectieve hulp aan 
dienstweigeraars en hun organisaties, po
litiek asiel en/of studiebeurzen voor perso
nen die om politieke redenen vervolgd 
worden. 

Een stringent visumbeleid wordt toege
juicht. DaarbiJ zal met name getracht moe
ten worden West Duitsland en het Vere
nigd Koninkrijk te bewegen het voorbeeld 
van de overige EG-staten te volgen. In 
West Duitsland is inmiddels al voorgesteld 
visumbeperkingen te introduceren. 

Over de sanctiemaatregelen wordt op
gemerkt: 'Zware pressie op Pretoria is het 
krachtigste niet~m1litair instrument dat de 
wereldgemeenschap voorhanden heeft 
om een oplossing te bereiken via de on
derhandelingstafel'. Voorgesteld wordt in 
EG-verband een sanctiepakket samen te 
stellen metals kern: 
1 'het stopzetten van luchtvaartverbindin

gen tussen Zuid Afrika en de Ianden van 
de Europese Gemeenschap; 

2 een verbod op de invoer van steenkool 
uit Zuid Afrika; 

3 een verbod op kredietverlening aan 
Zuid Afrika en een stop op exportkre
dietgaranties; 

4 maatregelen die een negatieve invloed 
hebben op de goudprijs (zonder dat ziJ 
de stabiliteit van het wisselkoersstelsel 
aantasten)'. 

Daarnaast zou de EG de uitvoering van de 

Wat moet er gebeuren met 
sancties als Europese 
maatregelen uitblijven? 
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reeds genomen maatregelen moeten ver
volmaken. Wanneer de regering in Preto
ria niet binnen een duidelijk afgebakende 
periode in positieve z1n zou reageren op 
het EG-pakket zouden zwaardere maatre
gelen van kracht moeten worden. 

De door de studiecommissie voorgestel
de maatregelen komen vrijwel overeen 
met het Zuidafrikaanse actieprogramma. 
In die zin is dit rapport een positief ant
woord op de scherpe kritiek die vorig jaar 
door Dr. Allan Boesak, Dr. C.F. Beyers 
Naude en UDF-woordvoerders op de Ne
derlandse regering en het CDA werd 
geuit. Terecht wordt met nadruk aangege
ven dat zowel de Nederlandse regering 
als het CDA veel energie zouden moeten 
besteden aan het realiseren van dit pakket 
op Europees niveau. Het rapport geeft 
echter geen antwoord op de vraag water 
zou moeten gebeuren wanneer Europese 
overeenstemming blijft ontbreken. In dit 
opzicht heeft de CDA-partijraad zich in 
1986 duidelijker uitgesproken: Wanneer 
een kolenboycot op EG-niveau onhaal
baar blijkt, dient Nederland met andere re
levante Ianden tot maatregelen te beslui
ten.s 

Over desinvesteringen oordeelt de 
commissie dat dit primair de verantwoor
delijkheid is voor de betreffende bedrij
ven. Wei wordt een aanzienlijke aanscher
ping van de EG-gedragscode bepleit. Be
drijven zullen apartheidswetten niet kun
nen naleven waar die haar eigen perso
neel en familieleden treffen. Verder 
zouden bedrijven geen opdrachten moe
ten uitvoeren voor Ieger en politie en zich 
moeten onttrekken aan iedere vorm van 
integratie in het veiligheidsnetwerk. Ook 
de rapportage over de Code zou verbe
terd moeten worden. Hoe opmerkelijk 
deze oproep tot burgerlijke ongehoor
zaamheid ook moge zijn, er zitten ten 
minste twee adders onder het gras. Het 
lijkt zeer onwaarschijnlijk dat andere EG-

8 CDA-partwaad 22 nov 1986 
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staten deze voorstellen zouden accepte
ren. Daarnaast zou aileen de rapportage 
maar niet de naleving verplicht worden. 

Ook voor lagere overheden in Neder
land wordt de eigen verantwoordelijkheid 
erkend. Gemeentes en provincies kunnen 
zelf als consument besluiten produkten uit 
Zuid Afrika niet aan te schaffen c.q. te boy
cotten. Benadrukt wordt wei dat een ge
meenschappelijk beleid van meerdere 
gemeenten veel effectiever is. 

Actuele politiek 
Wanneer de inhoud van dit rapport het uit
gangspunt zou worden voor het CDA-be
leid in de toekomst zou de part1j zich na
drukkelijker profileren als daadwerkelijke 
anti-apartheidspartij dan in het verleden 
doorgaans het geval was. De relatie met 
personen en organisaties die zich binnen 
en buiten Zuid Afrika inzetten om apart
heid te elimineren zou zeker verbeteren. 
Oat het Nederlandse beleid in de toe
komst steeds meer bepaald zal worden 
door EG-maatregelen is evident. Eigen 
verantwoordelijkheden voor Nederland 
kunnen en mogen echter niet geheel ter 
zijde geschoven worden. Waardering 
voor de pogingen van minister Van den 
Broek om een Europese kolenboycot te 
realiseren zou zeer wei kunnen samen
gaan met het volgen van andere EG-Iid
staten (zoals Denemarken en Frankrijk) 
die tot een zelfstandige boycot besloten. 
In navolging van onder andere de Ver
enigde Staten en Scandinavie zou Neder
land eveneens het luchtvaartverdrag met 
Zuid Afrika kunnen opzeggen. Ook op an
dere manieren kan Nederland eigen sig
nalen geven. 

Hoewel het rapport de prominente posi
tie van het ANC erkent, worden geen con
crete suggesties gedaan om de relatie 
met deze organisatie te versterken. Zou 
het niet voor de hand liggen dat de parle
mentaire missie die een reis naar Zuid Afri
ka voorbereidt ook een bezoek brengt 
aan het hoofdkantoor van het ANC in Lu
saka? Ook zouden de analyse en aanbe-
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velingen uit dit rapport uiteenlopende per
sonen binnen het CDA kunnen 1nspireren 
tot een heroverweging van hun visie. Zo 
zou minister Van den Broek zijn onlangs 
opgelaten proefballon om de ruimte voor 
nucleaire samenwerking met Zuid Afrika 
nader te (Iaten) bezien waarschijnlijk door
prikken, wanneer hij in de geest van dit 
rapport wil handelen. Zo zou europarle
mentarier Janssen van Raay niet Ianger 
- zonder door partijgenoten te worden 
weersproken - over Zuid Afrika kunnen 
schrijven dat 'Niemand kan ontkennen 
dater in tien jaar tijd veel ten goede veran
derd is' 9 Lezing van dit rapport zou de 
heer Janssen van Raay ervan kunnen 
weerhouden om opnieuw in Pretoria uit te 
roepen: 'Europa het steeds 'n Christelike 
beskouwing, ook Suid-Afrika. Met Godse 
hulp sal dit waaragtig wei gaan', zoals de 
Transvaler hem onlangs citeerde.10 

Zo zou tenslotte de partij - vanuit haar 
eigen verantwoordelijkheid als maat
schappelijke organisatie - positief reage
ren op de brief die zij in december 1988 
ontving van de Werkgroep Kairos. In dat 
schrijven werd gevraagd de verkoop van 
de eigen aandelen Koninklijke Olie (en 
van andere bedrijven met belangen in 
Zuid Afrika) serieus te overwegen. 

Dit soort signalen zouden kunnen duide
lijk maken dat het hier besproken rapport 
serieus wordt genomen en dat het CDA 
partij kiest in de strijd tegen apartheid. 

9 JL Janssen van Raay 'Apartheid naar ontmantel1ng 
Trouw 20 december 1988. Een u1tgebre1de vers1e van 
dit art1kel werd afgedrukt mStavast (maandblad van het 
Oudstn1ders leg1oen (OSL) februan 1989 (79-80) Het 
zeer regenngsgez1nde Zu1dafnkaanse dagblad The Citi
zen c1teerde Mr. J1m Janssen van Raay als volgt 'Prai
Sing South Afnca's rapid d1smantl1ng of apartheid laws'. 
Mr. Janssen van Raay also urged Europe's pol1t1C1ans to 
'g1ve P.W. Botha a chance to complete h1s present re
forms' (5 1anuan 1989) 

1 0 P W het · n punt met Europese model'. 
De Transvaler. 14 maart 1989 
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Penscoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Het Verenigd Europa 
en de nationale staat 

Het ideaal van een verenigd Europa komt 
weer ietsje dichterbij. De totstandkoming 
van de Europese Akte, het akkoord van 
Brussel, het toewerken naar een Europa 
zonder binnengrenzen brachten en bren
gen nieuwe impulsen in deze richting. Het 
lijkt wei of juist in deze tijd velen de angst 
om het hart slaat: De nationale identiteit 
mag niet verloren gaanl Europa mag 
geen smeltkroes worden' Het huis van 
Oranje loopt gevaarl Ook in het CDA 
wordt deze vrees geuit. En kandidaten 
zeggen geruststellend in de verkiezings
campagne: Europa 1992 zal niet ten koste 
gaan van de Nederlandse identiteit. De 
nationale cultuur is het behouden waard. 
Niemand durft er eigenlijk voor uit te ko
men dat het voor christen-democraten 
toch echt wei de bedoeling is dat Neder
land deelstaat wordt in een Verenigde Sta
ten van Europa. Het is niet meer dan eer
lljk om gewoon, tussen aile electorale 
overwegingen in, nog eens vast te stellen 
wat onze idealen ook al weer waren. Oat 
kan des te duidelijker worden gemaakt 
aan de hand van een bespreking van het 
in oktober 1988 uitgekomen 'Nederland in 
Europa deelstaat of vrij koninkrijk' van de 
Groen van Prinstererstichting, het weten
schappelljk bureau van het GPV. 

Nedergaullisme 
Het was met name de toenmalige Franse 
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president Charles de Gaulle die de natio
nale staat aanriep. Hem stond een Europa 
van vrije naties voor ogen. Zander supra
nationale structuren, maar wei met een 
dominante positie van Frankrijk. De natie 
als hoogste vorm van publieke gemeen
schapsvorming stond voor De Gaulle cen
traal. Hij wist het Europese integratiepro
ces ernstig te bemoeilijken. In de aanloop 
naar 1992 wordt ook in Nederland de na
tie weer aangeroepen. Het duidelijkst 
hierin zijn de kleine protestantse partijen 
SGP, RPF en GPV. Zij hechten grote 
waarde aan de Nederlandse natie, die 
een christelijk of protestants karakter zou 
dragen en dus beschermd zou moeten 
worden tegen het eurofederalisme. Deze 
vorm van 'nedergaullisme' is ook in het 
CDA vertegenwoordigd. Het GPV wil in 
zijn eerdergenoemde rapport aan de ene 
kant nationalisme verwerpen dat de 
waarde en het belang van de nationale 
staat verabsoluteert. Daarin zou groeps
egoYsme overheersen; de overtuiging dat 
de eigen natie superioriteit bezit en daar
door recht heeft op een dominante positie. 
Het GPV stelt daar aan de andere kant een 
christelijk-nationale v1sie tegenover: Het 
waardeert de verscheidenheid van staten, 
met verschillende culturele identiteiten. 
'Een gewenst politiek beleid houdt reke
ning met de gegroeide werkelijkheid. 
Voor Europa betekent dat, dat de politiek 
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moet aanslurten bij de bestaande ver
scheidenherd van volken. Vanuit die ver
scherdenheid kunnen de nodige vormen 
van samenwerking worden gevonden ... 
In de diversiteit van culturen zien we iets 
van de grootherd van Gods rijke schep
ping. Deze in een smeltkroes doen ver
dwijnen is praktisch onlogisch en princi
pieel onjuist.1 

Europese eenwording wijst het GPV op 
grond van deze redenering dan ook af. 
Het wenst nret verder te gaan dan samen
werking tussen zelfstandige staten. Want 
typische Nederlandse 'christelijk-nationa
le steunpunten' moeten behouden bliJ
ven: de evenredige vertegenwoordigmg, 
het hurs van Oranje, de rechten van min
derheden ten opzichte van de overheid.2 
De federale idee is, volgens het rapport, 
theoretisch en achterhaald. Nederland 
moet het vetorecht in de EG-ministerraad 
handhaven. De bevoegdheden van de 
Europese Commissie mogen niet worden 
uitgebreid. In het Europese Parlement 
moeten de leden zich weer per land pre
senteren, rn plaats van op grond van hun 
politieke opvattingen. Nederland moet, 
los van de Europese Politi eke Samenwer
king, een eigen belerd kunnen blijven voe
ren. Wat het GPV wil is behouden. Behou-

Het GPV wil aileen maar 
behouden, remmen en 
tegenhouden. 

den de Nederlandse cultuur, omdat die 
door de Bijbel is gestempeld. Behouden 
de politieke zelfstandigheid. En het GPV 
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wil tegenhouden, remmen waar zich 
nieuwe mogelijkheden aandienen. 

Vooruitgang 
In de chrrsten-democratische opvattingen 
is politiek nret aileen het behouden van het 
waardevolle, maar vooral ook vooruit
gang naar de norm van de gerechtigheid 
en ten behoeve van de waardrgheid van 
de mens. Volgens het Program van Uit
gangspunten streeft het CDA naar een 
verenigd Europa dat op basis van demo
cratische besluitvorming ziJn verantwoor
delijkheid in de wereld wil en kan dragen. 
De eenwording van Europa is geen doel in 
zrchzelf, maar is gericht op de mogelijkhe
den daardoor meer recht te doen aan de 
beginselen van een internationale rechts
orde en van een goed rentmeesterschap 
over de schaarse bronnen van deze we
reid. Juist door de overwaardering van de 
nationale staat hebben de negentiende en 
de twintigste eeuw rn Europa ongekend 
verwoestende oorlogen te zien gegeven. 
Enige ordening aan te brengen in de wir
war van staten en hun nationale belangen 
in datzelfde Europa is een zeer wezenlijke 
bijdrage aan een rechtvaardige vrede in 
de wereld. Dialoog heeft de kriJQ vervan
gen; openheid en begrip zijn meer en 
meer in de plaats gekomen van wantrou
wen en vooroordelen; het is wat meer ge
bruik geworden hulpbronnen te delen in 
plaats van op elkaar te veroveren. Natro
nale grootheden zijn gerelateerd aan ge
meenschappelijke doeleinden. Oat alles is 
al een grote verworvenheid. De Bijbelse 
opdracht vraagt het ideaal vast te houden 
en verder te bouwen op wat reeds tot 
stand is gekomen. 

Vandaar dat de christen-democraten in 
Europa er, sinds de eerste jaren van de 
eenwording, duidelijk voor uitkomen dat 
zij streven naar een Verenigde Staten van 
Europa. Een federatie met eigen bestuurs
organen boven de nationale staten. Het 

1 Nederland 1n Europa deelstaat of vn1 KomnknJk. u1tg 
Groen van Pnnstererst1cht1ng (Barneveld 1988) 39143 

2 Ibidem. 47 
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actieprogramma 1989-1994 van het CDA 
en de Europese Volkspartij spreekt uit te 
streven naar politieke eenwording en een 
plunforme samenleving voor het einde 
van deze eeuw. Het Europese Parlement 
moet volwaardige controlerende en me
dewetgevende bevoegdheden krijgen en 
gekozen worden op basis van een uni
forme kieswet. De Raad van Ministers 
moet zich ontwi kkelen tot een 'Kamer der 
Staten'. een soort senaat dus. De Euro
pese Commissie moet steeds meer de re
gering worden van de EG, met een eigen 
belastingbevoegdheid. Daarnaast pleiten 
de Europese christen-democraten onder 
andere voor een economische en mone
taire unie, een Europese Centrale Bank, 
verdubbeling van de gelden ten behoeve 
van de ontwikkeling van meer achterge
bleven regionen. De versche1denheid van 
de Europese culturen moet tot haar recht 
kunnen bliJven komen. De federale ideeen 
d1e achter de Eu ropese Defensiegemeen
schap zaten, achter de Europese Ge
meenschap voor Kolen en Staal, de Euro
pese Economische Gemeenschap en 
Euratom, zijn weliswaar nog lang niet ge
realiseerd, maar hebben hun waarde wei 
behouden. 

De norm van de gerechtighe1d verlangt 
dat ook de Europese overheid er toe bij
draagt dat de mens als sociaal verant
woordelijk persoon tot zijn of haar recht 
kan komen. Naar buiten toe betekent dat, 
dat de Veren1gde Staten van Europa een 
actief mensenrechtenbele1d zal moeten 
voeren, en voorop zallopen met ontwikke
lingssamenwerking. Het beschermen van 
de internationale rechtsorde houdt in dat 
ook het veiligheidsbele1d eens tot de taken 
zal moeten horen. Het grensoverschrij
dend karakter van de milieuproblematiek 
vraagt eveneens om een aanpak op - ten
minste - Europees niveau. Een recht
vaardlge overheid bevordert de vorming 
van krachtige maatschappelijke organisa
ties, waarin mensen op bas1s van solidari
teit en rentmeesterschap verantwoorde
lijkheid voor elkaar ervaren. Aldus kan een 
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pluriforme samenleving ontstaan van ver
antwoordelijke personen, ook op het ni
veau van de EG. Organisaties die beant
woorden aan de levensbeschouwelijke en 
culturele beleving van hun aanhangers 
moeten ook in een verenigd Europa ge
respecteerd en gestimuleerd worden. Zo 
kunnen gemeenschappen gevormd en 
verder ontwikkeld worden waarin de taal, 
de waardenpatronen, het geloof van groe
pen mensen gevormd worden. Zij zullen 
allen aanspraak moeten kunnen maken 
op gelijke rechten. Die gemeenschappen 
hoeven niet sam en te val len met de staats
grenzen, maar zullen z1ch er soms n1ets 
van aantrekken. 

Nederland de norm 
Zeker het GPV, maar ook velen in het 
CDA, stellen die cultuurgemeenschappen 
gelijk aan de natlonale staat. Analoog aan 
de opvattingen van De Gaulle: nationale 
staten zijn de bepalende identiteiten in de 
internationale politiek. Het GPV schrijft het 
ontstaan van de verschillende naties in 
Europa toe aan de Reformatie. Het prin
cipe 'Cuius regia eius re!Jgio' wordt met 
kennelijke instemming genoemd. De Re
formatie bracht godsdienstvrijheid en 
scheiding van kerk en staat3 In de pro
testantse Ianden groeide de nationaal-cul
turele identiteit, aldus de Groen van 
Prinstererstichting, random de in de 
volkstalen vertaalde Bijbel. De Neder
landse Geloofsbelijdenis heeft een zwaar 
stempel gedrukt op de Nederlandse cul
tuur. Er is daardoor dan ook geen uni
forme Europese cultuur ontwikkeld, maar 
een grote gevar1eerdheid aan staten en 
staatjes. Het wetenschappelijk bureau 
van het GPV wil nationalisme, in de zin van 
het toekennen van een meerwaarde aan 
de eigen natie, vermijden, maar het ont
komt er zelf bepaald niet aan 'De staat
kundige identiteit van ons land is oor
spronkelijk gevormd rond het diep in het 
mensenleven lngriJpende thema van het 

3 lb1dem, 130 
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Ieven met de bijbel en de verdraagzaam
heid. Juist omdat op deze wijze - waarin 
wij Gods Ieiding met dankbaarheid erken
nen - onze politieke zeden zijn gestem
peld, kon in het verleden meer dan in veel 
genabuurde Ianden het gevaarlijke virus 
van communisme en fascisme worden 
weerstaan' 4 De grote historicus Rogier 
heeft geschreven dat het de taak is van 
h1storici te trachten de achterliggende be
weegredenen van mensen in hun tijd te 
achterhalen. Gods raadsbesluiten zouden 
echter voor de mens, ook voor de ge
schiedsvorser, verborgen blijven. Niet 
echter voor het GPV, dat Gods hand 
gaarne daar erkent waar de superioriteit 
van de e1gen natie getoond kan worden. 

De Europese Gemeenschap, en daar
mee de andere Ianden, worden van min
der alloo1 geacht, door de Groen van 
Pnnstererstichti ng. Daar overheerst het 
materialisme. Zelfs het nationalisme zelf in 
de andere Ianden is van mindere kwaliteit 
dan het GPV-streven om de Nederlandse 
natie in stand te houden. Oat is, volgens 
het GPV-bureau, namelijk slechts 'het re
volutionaire nationalisme dat Napoleon in
spireerde en later Von Bismarck en Hit
ler' 5 Het zou in dit kader te ver voeren om 
nader in te gaan op de vraag of verdraag
zaamheid ten opzichte van religieuze min
derheden in de Nederlanden na de Refor
matie wei te danken was aan het pro
testantisme. Artikel 36 van de Neder
landse Geloofsbelijdenis wijst althans in 
een andere richting. Het protestantisme in 
Engeland, Schotland en de Scandinavi
sche Ianden le1dde tot bloedige onder
drukking van katholieken. Het protestan
tisme in Pruisen wist geen weerstand te 
bieden aan neigingen tot nationalisme en 
totalitar1sme. 

Angst voor Rome 
Het vermoeden rijst dat 1n GPV-kring niet 
zo zeer de vrees aanwez1g is voor het ma
terialisme van de Europese Gemeen
schap als wei de angst voor Rome. Hoe 
moet anders de volgende passage uitge-
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legd worden? 'Met de uitbreiding van de 
EG met Spanje en Portugal en daaruit 
voortvloeiende verschuiv1ng van het cen
trum van de Europese politiek naar het 
zuiden krijgt het culturele argument ook 
een rooms-katholieke kleur. Ook dat moet 
tot voorzichtigheid roepen, aangezien 
door de eeuwen heen in het "protestantse 
Noorden'' de godsdienstige tolerantie 
aanzienlijk wortel heeft geschoten en een 
beroep op de Bijbel in politieke en maat
schappelijke zaken meer is ingeburgerd 
zonder dat d1t gepaard ging met een 
kerkelijk-hierarchische goedkeuringspa
raaf. '6 Niet aileen gaat de toekenning van 
meerwaarde van de eigen cultuur hier zo
ver dat het 'Noorden' met een hoofdletter 
en het 'zuiden' met een kleine letter ge
schreven wordt. Maar het getuigt onmJs
kenbaar van nationalisme om vol te hou
den dat aileen in het 'Noorden' het ware 
Iicht geschenen heeft, en dat in het 
'zuiden' een minder soort christendom 
(de Roomschen) heerst. Waren het dan 
niet Spanje en Portugal die in een Recon
quista van zo' n zevenhonderd jaar het 
Europese continent voor het christeliJk ge
loof hebben weten te behouden? Werd 
niet vanuit Spanje, nu bijna 500 jaar gele
den, een heel nieuw werelddeel ontdekt 
en voor het chnstelijk geloof gewonnen? Is 
niet de kerstening van de halve wereld 
zo'n beetje te danken aan Spaanse en 
Portugese ontdekkingsreizigers? 

Goed, afkeer van Europese eenwor
ding uit angst voor 'Rome' kan dan nog 
worden toegeschreven aan rechts-protes
tantse blikvernauwing. Maar de Bijbelse 
motivatie achter de bezwaren van het 
GPV tegen het wegvallen van de Euro
pese binnengrenzen is wei met heel veel 
moeite te ontdekken: Het vrije verkeer van 
personen heeft het gevaar in zich van ex
tra ruimte voor crim~nelen; het beheersen 
van grote stromen asielzoekers wordt 
moeilijker; het kan leiden tot een grotere 

4 Ibidem 125 
5 Ibidem. 55 
6 lbrdem 130 

Chnsten Democratrsche Verkennrngen 5189 

p, 

rr 
lit 

Sr 

e 
v 
z 
e 
d 
g 
d 

s 
( 

a 
g 
h 
z 
( 

v 
rr 
tL 
d 
lc: 
d 
p 
tE 
n 
d 
e 
z 
tE 
s 
rr 
e 
d 

c 



Pen scoop 

mate van vrijheid van vestiging in andere 
lidstaten van werklozen of arbeidsonge
schikten.7 Erger nog: waar de Europese 
eenwording economisch gewin in het 
vooruitzicht stelt, blijkt het GPV-vlees 
zwak 'Met het badwater, namelijk het Ver
enigd Europa, willen wij het kind, namelijk 
de economische voordelen ... niet weg
gooien. ·s Hebben is hebben en krijgen is 
de kunst. 

Smeltkroes 
Gelukkig voor Nederland is Europa altijd 
al een smeltkroes van ideeen en culturen 
geweest. Anders hadden we hier nooit ge
hoord van die hervormers uit Frankrijk, 
Zwitserland, en Duitsland. Anders had 
Groen van Prinsterer nooit kunnen schrij
ven over de Franse Revolutie. Nederland 
met zijn veelvormigheid aan levensover
tutgingen en culturen is daar zelf een pro
dukt van. En dat geldt voor aile Europese 
Ianden. Er is wei degelijk herkenbare, 
door het christendom zwaar gestem
pelde, Europese cultuur. Het GPV schrijft 
terecht dat de Verenigde Staten en Ca
nada daarin delen. lnderdaad, vandaar 
dat de Verenigde Staten de Europese 
eenwording sterk gestimuleerd heeft. Er 
zijn dan ook geen principiele argumenten 
tegen het lidmaatschap van de Verenigde 
Staten en Canada van de Europese Ge
meenschap. Hooguit geografische. Het 
eigene van Nederland en van Europa zijn 
de culturele en levensbeschouwelijke ver-

Van de staatsgrenzen in 
Europa kan geen 
normatieve betekenis 
uitgaan. 
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schillen, tussen de staten, binnen de sta
ten en over de grenzen van de staten 
heen. Die staten, die 'nationaal' worden 
genoemd zijn het produkt van wisselende 
historische ontwikkelingen, oorlogen, 
krachtverhoudingen, geografische barrie
res. En in het produkt daarvan is niet zo 
een-twee-drie Gods hand te ontdekken. 
Van de gevormde grenzen kan dan ook 
geen normatieve betekenis uitgaan. Vaak 
lopen ze immers dwars door gebieden 
heen met een bepaalde cultuur of gods
dienst. Soms worden regionen binnen 
grenzen gehouden, die op grond van taal 
ergens anders bijhoren. Vanuit de hoofd
steden van de 'nationale staten' is de 
sterkste cultuur, de sterkste taal, het 
sterkste geloof verspreid over het gebied 
binnen de grenzen. Historici sloten zich 
aan bij de dominante groep en creeerden 
nationale geschiedenissen. Nationale bu
reaucratieen bevorderden de dominantie 
vanuit de hoofdstad, evenals staatshoof
den en monarchieen trouwens. 

De norm van de gerechtigheid vraagt 
dat de vele minderheden hun taal, hun 
cultuur, hun geloof moeten kunnen bele
ven en tot gelding brengen. Een Ver
enigde Staten van Europa kan daarin van 
onschatbare waarde zijn. Bijvoorbeeld 
doordat de Europese overheid in beteke
nis zou toenemen en nationale overheden 
aan macht zouden inboeten. Die nationale 
staat is ook maar een recent bouwsel. Oat 
zou ten goede komen aan grotere vrijheid 
van godsdienst en cultuur voor Schotland 
en Wales ten opzichte van Londen; voor 
Frans Vlaanderen en Elzas-Lotharingen 
ten opzichte van Parijs; voor Catalonie of 
Baskenland ten opzichte van Madrid; voor 
Friesland ten opzichte van Den Haag. De 
protestanten in Frankijk zijn aileen maar 
gebaat bij het wegvallen van de grenzen, 
vanwege grotere contactmogelijkheden 
met hun Duitse of Nederlandse broeders. 
Het creeren van Europese kerkelijke orga
nisaties kan een stimulans zijn voor de pro-

7 lb1dem, 127. 
8. lbidem,124 
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testantse kerken in Ianden waar ziJ in de 
minderheid zijn Andersom geldt dit ook 
voor katholieke organisaties. In het alge
meen zou dit ook opgaan voor moslimin
stellingen in Europa. Waarom niet eens 
gedacht aan een Europees omroepbestel 
dat aan d1e geestelijke verscheidenhe1d 
recht doet? 

Rechtvaardig Europa 
Europa l1gt open, als een veld om te be
werken. Wie meent dat de Bijbel aan
spoort tot politieke en sociale actie zal zich 
niet angstig terugtrekken in ziJn nationale 
burchtje. lntegendeel, die voelt zich uitge
daagd om er een rechtvaardig Europa 
van te maken, waarin de mens in zijn tal
rijke gemeenschappen tot zijn recht kan 
komen. Oat vraagt om de vormmg van or-
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ganisaties en samenwerkingsverbanden 
over de grenzen heen. Voor de pol1tiek be
tekent dat, dat de Europese overheid. die 
nu reeds i 1 de kern aanwezig is, meer vol
doet aan de normen van de politleke ge
rechtlgheid. Oat wil zeggen dat ziJ het 
recht dient, mtern en naar buiten, en dat zij 
waar nodig effectief gezag kan uitoefenen 
en dat zij democrat1sch is van opzet De 
vorming van de Verenigde Staten van 
Europa is wat dat betreft wei het m1nste 
dat van de pol1tiek verwacht mag worden. 

Th.B. 
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Hoedemaker herdacht 

De Nederlandse nat1e heeft een protestants-chnstelijk karakter. De Hervormde Kerk behoort een 
centrale positie in het volksleven in te nemen. Zij moet haar belijdend karakter herkrijgen, haar 
nchtingenstnjd te boven komen en de breuken van 1834 en 1886 ongedaan maken. En ook aile 
nationale instellingen dienen dit christelijke en protestantse karakter te vertonen. Kerstening van 
het openbare Ieven, vooral het onderwijs, is het antwoord op secularisatie. Niet de vorming van 
chnstelijke organ1sat1es. Aldus dacht dr. Ph.J. Hoedemaker (1839-191 0), predikant onder andere 
te Rotterdam en Amsterdam, en een van de eerste hoogleraren der Vrije Univers1teit. Zijn theologi
sche visie heeft doorgewerkt in de reorganisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk. Zijn den
ken over de overheid heeft 1nvloed gehad op diverse politieke partijen, vooral de CHU. 
De Confessionele Vereniging in de Nederlands Hervormde Kerk, de Vrije Universiteit en het Histo
rische Com1te Christen-Democratie herdenken deze zomer de honderdvijftigste geboortedag van 
dr. Ph.J. Hoedemaker. Dit schriJven bevat een overz1cht van de activiteiten die in dat kader ver
richt worden. De herdenk1ng word! georganiseerd door dr. G. Abma, dr. G. 8os, drs. Th.B.F.M. 
Bnnkel, dr. J. de BruiJn, drs. R.H.M. de Jonge, prof.mr. dr. A. Postma. 

Herdenk1 ngsbljeenkomst 

Op VriJdag 23 JUni 1989 zal de hondervijftigste geboortedag van dr. Ph.J. Hoedemaker worden 
herdacht in een plechtige bijeenkomst in de Noorderkerk, Noordermarkt 43 te Amsterdam. Het 
programma, dat om 15.00 uur begin!, ziet er als volgt uit: 

Welkomstwoord 
- door dr. G. Abma, namens het Comite Herdenking Hoedemaker 
- Samenzang Psalm 89:5, 6 

Meditatieve opening 
- door drs. P.F.Th. Aalders, voorheen predikant te Amsterdam 
- Samenzang Psalm 77 3, 4 

Kerk en Koninkrijk m Hoedemakers levensarbeid 
- referaat door dr. G. Bos, lid van het hoofdbestuur der Confessionele Vereniging 
- Muz1kaal intermezzo 

Hoedemakers blijvende betekenis 
- !wee voordrachten, door dhr. A.J. Kaland, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en 
voorzitter van de CDA-fract1e, en door dr. K. Blei, secretaris-generaal van de Generale Synode 
van de Nederlandse Hervormde Kerk 
- Muzikaal1ntermezzo 

Sluiting 
- door drs. C. Blenk, predikant van de Noorderkerk 
- afsluiting met samenzang: gezang 416 

De begeleid1ng van de samenzang en de intermezzi word! verzorgd door de organist van de 
Noorderkerk Arthur Koopman 



Uitnodiging 

Het Platform van Jonge chnsten-democratische academ1ci belegt op 9 en 10 JUnl 1989 a.s. een 
conferentie over het thema 'De sociale verantwoordelljkheid van overheid en samenlev1ng'. De 
kwestie van de zogeheten 'nieuwe armoede' zal hierbij u1tdrukkelijk aan de orde komen. 
De conferentie zal plaatsvinden 1n het Katholiek Media Centrum te Zeist en duurt van vriJdag 9 JUnl 
198919.00 uur tot zaterdag 10 juni 1989 17.00 uur. Kosten ± f 30,- (mogelijkheid tot relstkosten
subsidie). 

Voor meer informat1e over de conferent1e kun je bell en met MattanJa de Boer (030-734 790) of met 
Hillie v.d. Streek (030-887249) - 's avonds. Je kuntJe voor deelname opgeven bij Tnx Ivens, p.a. 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA, Dr. Kuyperstraat 5, 2514 BA Den Haag, tel. 
070-924021 

Programma 1n hoofdliJnen: 

vrijdag 9 JUnt 

19.30- 20.00 uur Aankomst en inschriJving 
20.15-20.45 uur lnleiding door dhr. G. H. Terpstra, lid van de Tweede Kamer (onder voorbe

houd) 
21.00- 22.30 uur Bespreking van twee papers van deelnemers: 

- de verantwoordelijkheid van de overheid op financ1eel-economlsch ter
rein door Jan Lintsen, werkzaam bij VROM, lid van de werkgroep Armoede 
van het CDJA; 

- de verantwoordelijkheid van de samenlevmg op financleel-economlsch 
terrein door: Roel Meringa, werkzaam b1j de HTM te Den Haag, lid van de 
basisgroep sociale zekerheid van het CD A. 

22.45- ???? uur door- en b1jpraten onder het genot van een al dan niet alcohol1sche con
sumptie 

zaterdag 10 juni 

9.00- 9.45 uur 
10.00- 12.00 uur 

12.30- 13.30 uur 
14.00- 16.00 uur 

16.00- 17.00 uur 

ontbijt 
Bespreking van twee papers van deelnemers: 
- de verantwoordelijkheid van de (gemeentelijke) overheid op sociaal ge
bied door: Jan Voetberg, fractie-medewerker van de CDA
gemeenteraadsfractle Amsterdam 
- de verantwoordelijkheid van de samenlevmg op soc1aal gebied door Nico 
van Hemert, werkzaam biJ WVC. 
lunch 

afsluitende forumdiscuss1e; deelnemers: Bert Westerink, wethouder Welz1jn 
e. a. te Groningen, lid van de cie. welziJn en sociale zaken van de VNG 
ds. Hans V1sser, pastor te Rotterdam (onder voorbehoud) 
drs. Jan de Koning, minister van SoZaWe (onder voorbehoud) 
afsluitende borrel. 

-
( 
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Oog voor het geld 
Voor non-profit-instellingen die meer financiers zoeken 

drs. P. van der Velpen 

Een praktisch toepasbare sys
tematiek voor het voeren van een 
financieel beleid dat erop gericht is 
de afhankelijkheid van een financier 
te verkleinen. 
Voor een gesubsidieerde organisatie 
kan het een groot probleem zijn om 

van een financier afhankelijk te zijn. 
Ten eerste verlangt de geldschieter 
dikwijls invloed op het beleid- wat 
de kwaliteit van de dienstverlening 
niet altijd ten goede komt. Ten 
tweede bestaat het risico dat de 
financier de geldstroom vermindert 
of zelfs stopt. Daarom is het voor een 
gesubsidieerde instelling van levens
belang eigen inkomsten te zoeken, 
zonder de huidige subsidie te ver
spelen en zonder de verantwoor
delijkheid teniet te doen die de over
heid heeft ten aanzien van de huidige 
dienstverlening. Mede aan de hand 
van een groot aantal praktijkvoor
beelden biedt dit boek daarbij een 
uniek stuk houvast. 

lng., 229 pag.,f 40,-/Bfr. 800 
ISBN 9036800676 

Belt u voor uw rechtstreekse bestel
ling bij de uitgever Libresso: 
05700-33155; in Belgie Distybo: 
03-3600220. 

Ook verkrijgbaar via de boekhandel. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 

VAN LOG HUM SLATERUS 
Wetenschappelijke Postbus 23 

uitgeverij 7400 GA Deventer 



Column: De verantwoordelijke samenleving in een technocratisch tijdperk 173 
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200 1aar Franse Revolut1e 

Mr. J.JAM. van Gennip 

Revolutie en 
democratie 

'Het Spook dat in Europa rondwaarde' 
- zo werd de Revolutie op de late leeftijd 
van zo'n zestig jaar gedoopt - had niet 
het eeuwig Ieven, maar het werd toch wei 
een goede honderdtachtig jaar: in ieder 
geval 1s na Parijs en na het Maagdenhuis 
een twintig jaar geen levensteken meer 
gehoord, althans hier niet. De discussie 
over de wenselijkheid van de Revolutie en 
het onvolkomene van de 'burgerlijke' de
mocratie is wellevend, vlees en veel bloed 
in zoveel ontwikkelingslanden, en binnen 
groepen en organisaties hler, die op eigen 
initiatief of op uitnodiging steun - door 
m1ddel van actie en fondsen - aan de re
volutionaire bewegingen wei of niet willen 
geven. Oat te constateren op een moment 
dat de dekolonisatie vrijwel voltooid is, zou 
ondenkbaar geweest zijn voor de procla
mateurs van de onafhankelijkheid van hun 
land voor de Washingtons en de Bolivars, 
de Nkrumah's, de Sukarno's en de Ho Chi 
M1ns was de bevrijding van de kolonisator 
tevens de laatste Revolutie. Zeker: veel 
Founding Fathers van de onafhankelijk
heid realiseerden zich dat hun omwente
lingsconceptie een drievoudige agenda 
was in vergelijking met Parijs 1789. 

In wezen gaat het in ontwikkelingslan
den om drie Revoluties de bevrijding van 
de kolonisator, maar ook in vele gevallen 
van het net als in Frankrijk gewraakte leo
dale systeem - niet zelden collaborateur 
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met de vreemde overheerser. T erzelfder· 
tijd moest in de ogen van wei Iicht de meer 
derheid van de onafhankelijkheidsfiloso 
fen ook gebroken worden met het kapita 
listisch systeem of wat daarvoor doorging. 
Utrecht als bijeenkomst van de Unie, Pa
rijs met de geramde Bastille, en het Win
terpaleis in Leningrad op een schilderij: 
geen wonder dat in menig land de Revolu
tie half bleef steken, de contra-revolutie 
toch won en ondergronds de onvoltooide 
agenda bleef circuleren. De Westerse 
analyse van de mislukking van de tweede 
en derde Revolutie is helder: het is niet zo
zeer de constatering dat de sociaal-politie
ke en culturele voorwaarden voor de Re
volutie ginds zoveel anders zijn dan hier 
- dat ook - maar vooral: het beoogde 
doel, afschaffing van de armoede en de 
uitroeiing van de onderontwikkeling wordt 
met de eenmalige machtsomwenteling 
geenszins bereikt; evenmin als de onaf
hankelijkheid gelijkheid bracht met de ko
lonisator. Daags na de Revolutie kan men 
niet opeens lezen en schrijven, is de ener
gievoorziening niet veilig gesteld en wordt 
er geen betere prijs voor de export be
taald. Nog erger daags na de Revolutie is 
het kastensysteem nog volop levend, net 
als de stammentegenstelling, en is er niets 
veranderd in het dagelijks te ondergane 
ongemak vanwege de petits fonctionnai
res. 
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Exportartikel 
Het Westen, althans de weldenkenden, 
heeft een ander voorstel bij de hand: 
neem niet de Europese conceptie van de 
Revolutie over, maar wei ons democra
tisch concept. In de jaren '50 en '60 werd 
democratie in het ontwikkelings- en bui
tenlands beleid van met name de VS een 
direct exportartikel: lokale en regionale 
democratiseringsprogramma's werden 
uitgeprobeerd en opgelegd bijvoorbeeld 
op de bevolking van Japan, de Filipijnen, 
Vietnam, met zeer wisselende resultaten. 

In het nieuwe Nederlandse beleid is de
mocratie geen exportartikel. Een demo
cratie opleggen lijkt een contradictie, 
maar er is wei het besef, dat zovele demo
cratische initiatieven kasplantjes zijn, zo
vele jonge democratieen erfgenamen, 
zonder het recht van boedelbeschrijving, 
van een economisch en sociaal nauwelijks 
te overleven eerder wanbeleid. Met geld 
schep je geen democratieen, maar te wei
nig hulp aborteert hen wei. Het Weimar
drama, recent weer opengewreven door 
de Peronistische overwinning in Argenti
nie - hoe kan een democratie standhou
den en zich verdiepen bij hyperinflatie, 
massale werkloosheid en sociale ont
wrichting -, is het echte Spook dat ieder 
die de ontwikkel1ngen in de Derde Wereld 
wat dieper volgt, wakker houdt. Hoe wordt 
de cirkel doorbroken: een democratie is 
nog onvolkomen, het volk vraagt - begrij
pelijk - prioriteit voor het nu en niet voor 
het gisteren - en de internationale donor
gemeenschap wacht af: het is allemaal 
nog zo onzeker, het kan nog zo verkeerd 
gaan, 'democratie is meer dan verkiezin
gen', 'de echte volksbewegingen komen 
niet aan bod', 'de militairen houden nog 
bastions van macht over', etc. Het afschu
welijke is dat de pessimist die het beleid 
kan bernvloeden, vrijwel zeker gelijk krijgt: 
als democratisch streven geen signalen 
van internationale solidariteit krijgt en een 
jonge democratie niet de kans om klaar te 
komen met haar eigen erfenis, ligt het vol
gende autoritaire systeem om de hoek. 
Zie je wei, I told you so! 
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Cynici over overlevingskansen van een 
democratie vinden niet zelden onver
wachte bondgenoten in kringen van echt 
geengageerden. In het betrokken land 
zelf gaat de overgang naar democratie 
vrijwel altijd hand in hand met een pijnlijke 
- soms dodelijke - scheiding tussen 
strijdmakkers die gezamenlijk het verzet 
tegen de omvergeworpen dictator, het mi
litaire regime, de autocratie gevoerd heb
ben: de vestiging van de formele demo
cratie is dan voor de een een al dan niet 
imperialistische manipulatie en voortzet
ting van oude praktijken onder nieuwe 
merknamen; voor de ander het minst 
slechte begin van een proces van ver
maatschappelijking en bredere participa
tie. Die scheiding ginds bepaalt niet zel
den keuzen en scheuringen in de ontwik
kelingswereld h1er. Er is dan meestal meer 
aan de hand dan een vooropgezette in
stelling om in plaats van die democratie 
een bepaalde ideologie te willen exporte
ren. 

Maar ook hier weegt de verantwoorde
lijkheid buitengewoon zwaar: Wie, die ge
bruik maakt van de democratische ruimte 
in Nederland van solidariteit en betrokken
heid van onze gemeenschap met armen 
en verdrukten, kan het verantwoorden de 
geleidelijkheid van de democratische evo
lutie ginds weg te strepen, vanwege de 
bezwaren van de nog onvolledige partici
patie, de afwezigheid van een ieder wre
kende bijltjesdag, de voortzetting (voorlo
pig) van weinig aantrekkelijke economi
sche structuren? Democratie is in veel ge
vallen die prijs waard, althans in de ogen 
van de telkens weer opnieuw verrassend 
hoge percentages stemmers onder het 
volk, een hoge prijs, maar minder hoog 
dan het bloed van burgeroorlog of een 
nieuwe autoritaire ideologie. 

Enorme omwenteling 
Wie naar de politieke wereldkaart kijkt, ziet 
dat zich - soms spectaculair, maar 
meestal als een erosie van autoritaire 
structuren - in de afgelopen vijf a tien ja-
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ren een enorme omwenteling aan het vol
trekken is ten gunste van dat Westerse de
mocratische concept. Ondanks de uitblij
vende steun, ondanks de voortgaande 
steun aan groepen die in het verzet willen 
blijven, de onvolkomenheden, de inter
venties van binnen en buiten, worden de 
jaren tachtig gekenmerkt door een niet 
voorspelde democratiseringsgolf in tien
tallen Ianden. 

Die democratische doorbraak (samen 
met de ontwikkeling in de Oost-West-rela
tie), de positieve ontwikkeling in onze tijd, 
kan beklijven als er op twee manieren op 
gereageerd wordt: door ondernemer
schap in de ontwikkelingssamenwerking, 
mee willen doen op een moment dat het 
eindresultaat nog niet vast staat, wei er de 
perspectieven zijn en door het besef, dat 
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democratie, participatie, een faire kans 
om meetetellen, sociaal, cultureel, econo
misch, niet ophoudt bij de grens van het 
land, waar wfj die participatie en vermaat
schappelijking eisen. 

De ultieme consequentie van de demo
cratiseringsrevolutie is een wereldorde, 
economisch, ecologisch, jaookqua veilig
heid, waarbinnen de democratische ele
menten van participatie, fraternite of soli
dariteit en egalite tot hun recht komen. Het 
niet trekken van die consequentie zou 
toch nog het Spook weer levend kunnen 
maken, maar dan waart het echt wereld
wijd rond. 
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200 1aar Franse Revolut1e 

De Verklaring van de 
Rechten van de Mens 
en van de Burger 

Vastgesteld in de Nationale Vergadering op 26 augustus 1789, en als preambule ge
hecht aan de Grondwet van 1791. * 

De vertegenwoordigers van het Franse volk, samengekomen in de Nationale Vergade
nng, beschouwen onbekendheid met de Rechten van de mens, het vergeten of minach
ten ervan als de enige oorzaken van de algemene misstanden en de verdorvenheid van 
de regeringen. Daarom hebben zij besloten om in een plechtige verklaring de natuur
lijke, onvervreemdbare en heilige Rechten van de mens vast te leggen, opdat deze ver
klaring aile leden van de samenleving steeds voor ogen zou staan en hen steeds weer 
herinnert aan hun rechten en plichten; opdat de handelingen van de wetgevende en die 
van de uitvoerende macht te allen tijde afgemeten kunnen worden aan het doel van 
iedere politieke instelling, en daarom des te meer gerespecteerd zullen worden; opdat 
de eisen van de burgers, van nu af aan op duidelijke en onweerlegbare beginselen be
rustend, steeds de handhaving van de Grondwet en het algemeen welzijn zullen die
nen. Daarom erkent en verkondigt de Nationale Vergadering voor het aangezicht en on
der de bescherming van het Opperwezen, de hierna volgende rechten van de mens en 
burger. 

Artike/1 
De mensen worden vrij en gelijk in rechten geboren, en blijven dit. Maatschappelijke 
verschillen kunnen aileen op het algemeen welzijn gebaseerd worden. 

Artike/11 
Het doel van iedere politieke vereniging is het handhaven van de natuurlijke en onver
vreemdbare rechten van de mens. Deze rechten zijn: vrijheid, eigendom, veiligheid en 
verzet tegen onderdrukking. 

Artikel Ill 
ledere soevereiniteit berust principieel en in wezen bij het Volk. Geen enkellichaam en 
geen enkel individu kan macht uitoefenen die niet uitdrukkelijk uit het Volk voortkomt. 

• Vertal1ng prof dr. J.M M. de Valk 
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Artikel IV A1 
Vrijheid bestaat uit het vermogen om alles te doen wat anderen niet schaadt. Daarom V< 
heeft het uitoefenen van de natuurlijke rechten voor ieder mens geen andere grenzen n< 
dan die, welke de andere I eden van de samenleving het genot van dezelfde rechten ver- d< 
zekeren. Deze grenzen kunnen aileen bij de wet worden vastgesteld. 

A 
Artikel V Vr 
De wet heeft aileen het recht handelingen te verbieden die schadelijk zijn voor de ge- gr 
meenschap. Wat niet door de wet verboden is mag niet verhinderd worden, en niemand O' 

kan gedwongen worden iets te doen wat de wet niet beveelt. 
A 

Artikel VI A 
De wet is de uitdrukking van de algemene wil. Aile burgers hebben het recht om per- n, 
soonlijk of door hun vertegenwoord1gers deel te nemen aan het vaststellen ervan. Zij b 
moet voor allen dezelfde zijn, zowel waar zij beschermt als waar zij straft. Omdat aile bur- d 
gers voor haar gelijk zijn, hebben allen gelijkelijk toegang tot aile openbare ambten, 
waardigheden en posities, overeenkomstig hun capaciteiten, en zonder ander onder- A 
scheid dan hun deugden en talenten. C 

IE 
Artikel VII 
Niemand mag beschuldigd, aangehouden of in verzekerde bewaring gesteld worden A 
dan in die gevallen waarin de wet voorziet, en op de wijze die door haar is voorgeschre- IE 
ven. Degenen die willekeurige bevelen uitlokken, mogelijk maken, uitvoeren of doen uit- s 
voeren, moeten gestraft worden; doch iedere burger die door de wet opgeroepen of 
aangehouden wordt, moet onmiddellijk gehoorzamen; tegenstand maakt zo iemand .A 
schuldig. f! 

n 
Artikel VIII IE 
De wet kan niet meer straffen opleggen dan strikt en klaarblijkelijk nodig zijn; niemand I< 
kan gestraft worden dan op grand van een wet die v66r het misdrijf vastgesteld en afge-
kondigd is, en die op wettige wijze is toegepast. 

Artikel IX 
Ieder wordt als onschuldig beschouwd zolang hij niet veroordeeld is. Als het onvermij
delijk wordt geacht hem aan te houden, moet iedere dwangmaatregel die uitgaat boven 
hetgeen nodig is om hem in bewaring te stellen, streng door de wet worden bestraft. 

Artikel X 
Niemand mag wegens zijn overtuiging, oak als die godsdienstig is, worden lastig geval
len, mits de uitingen daarvan de openbare orde, zoals vastgelegd in de wet, niet versto
ren. 

Artikel XI 
Vrijheid van gedachtenwisseling en meningsuiting is een van de kostbaarste rechten 
van de mens; iedere burger heeft daarom vrijheid van spreken, schrijven, en drukpers; 
hij kan echter worden aangesproken op het misbruik van deze vrijheid in die gevallen 
die door de wet zijn vastgesteld. 
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Art1kel XII 
Voor het waarborgen van de Rechten van de mens en burger is een openbare macht 
noodzakelijk; deze macht wordt dus 1ngesteld tot ieders voordeel, en niet voor de bijzon
dere belangen van hen aan wie deze macht wordt toevertrouwd. 

Artikel XIII 
Voor het onderhoud van de openbare macht en voor de kosten van het bestuur is een 
gemeenschappelijke bijdrage noodzakelijk; deze dient gelijkelijk te worden verdeeld 
over aile burgers, rekening houdend met hun middelen. 

Artikel XIV 
Aile burgers hebben, persoonlijk of door hun vertegenwoordigers, het recht om de 
noodzaak van de open bare b1jdrage vast te stellen en hierin vrij toe te stem men, het ge
bruik ervan nate gaan, in de omvang, de evenwichtige verdeling, de wijze van innen en 
de duur ervan vast te stellen. 

Art1kel XV 
De gemeenschap heeft het recht van iedere functionaris verantwoording over zijn be-
leld te eisen. 

Artikel XVI 
ledere samenleving waarin de rechten van de mens niet gewaarborgd zijn en waarin de 
sche1ding der machten niet is vastgelegd, heeft geen Grondwet. 

Artikel XVII 
Aangez1en de eigendom een onschendbaar en heilig recht is, mag zij niemand ontno
men worden, tenziJ de wetteliJk vastgestelde noodzaak dit klaarblijkelijk vereist, en ai
leen onder de voorwaarde van een rechtvaardige en tevoren vastgestelde schade
loosstelling. 
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Prof. dr. J.M.M. de Valk 

Het tot stand komen van 
de Verklaring van de 
Rechten van de Mens 

De Verklaring van de Rechten van de 
Mens en van de Burger is een belangnjke 
stap in de emanc1patie van de mens. Zo 
bezien ontstaat begrip voor de met wei
nige priesters die aan het opstellen ervan 
hebben meegewerkt. 

In het begin van het vorig jaar liet Figaro 
Magazine een onderzoek verrichten naar 
de meningen van de Fransen over de Re
volutie van 1789. Op de vraag 'Welke ge
beurtenis is naar uw mening het meest 
symbolisch voor de Franse Revolutie?' 
antwoordde de overweldigende meerder
heid van de ondervraagden: de afkondi
ging van de Verklaring van de Rechten 
van de Mens en van de Burger. Dit ant
woord moet de Franse autoriteiten wel
kom zijn geweest; de overheid streeft er 
immers naar om bij de officiele herdenking 
van de Revolutie de gruwelen daarvan zo 
weinig mogelijk ter sprake te brengen, en 
de nadruk te leggen op de positieve ver
worvenheden. Maar ook mensen die van 
mening zijn dat de Revolutie meer kwaad 
dan goed heeft aangericht, en die dit ook 
luidkeels verkondigen, zoals de historicus 
Rene Sedillot, zijn trots op de Verklaring. 
Zij is Frankrijks geschenk aan de mens
heid, een geschenk waarvoor het grote of
fers heeft gebracht. Zij is de belangrijkste 
verworvenheid van de Revolutie. 
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Toen Lodewijk XVI in 1788 aankondigde, 
de Staten-Generaal bijeen te zullen roe
pen ten einde hem van advies te dienen 
hoe een staatsbankroet te vermijden, 
werd deze bijeenkomst schriftelijk voorbe
reid door het indienen van de cahiers de 
do!eances, een soort nationaal klachten
en wensenboek. Deze cahiers werden op
gesteld door plaatselijke comites van af
gevaardigden van de drie standen: gees
telijkheid, adel en burgerij. In verschil
lende van deze cahiers wezen de afge
vaardigden op de wenselijkheid van een 
officiele verklaring van de rechten waarop 
iedere ingezetene aanspraak kan maken. 
De Parijse adel bijvoorbeeld schreef: 'De 
afgevaardigden vragen v66r alles dat een 
uitdrukkelijke verklaring zal worden op
gesteld van de rechten die aile mensen 
bezitten, en dat hun vrijheid, hun eigen
dom en hun veiligheid zullen worden ge
waarborgd.' 

Dergelijke verlangens sloten aan bij wat 
toenmaals leefde in intellectuele kringen, 
bij wat in salons en koffiehuizen onder
werp van gesprek was. Ieder die met zijn 
tijd wilde meegaan discussieerde over vrij
heid, welzijn en gelijkheid, en uitte zijn af
keer van despotie en onderdrukking. De 
ideeen van Rousseau over vrijheid en ge
lijkheid vonden alom bijval. Ook het plei
dooi van Montesquieu voor de trias poll-
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ttca - de scheiding tussen wetgevende, 
uitvoerende en rechterlijke macht - werd 
geestdriftig besproken. lntellectuelen ver
diepten zich in de 'natuurlijke rechten' van 
de mens, en in de Franse sociale weten
schap van die dagen deed het begrip 'na
tuurlijke orde' opgang. En wat onder de 
1ntellectuelen leefde, werd in tal van een
voudige en vulgariserende vlugschriften 
en krantjes ook onder het eenvoudige volk 
verbreid. De publieke opinie was dus rijp 
voor een verklaring van de rechten van de 
mens. 

Eveneens van belang was het voor
beeld van de jonge Amerikaanse repu
bliek. Verschillende van de vroegere En
gelse kolonien in Noord Amerika hadden 
in hun Grondwet een verklaring aan
gaande de rechten van de burgers opge
nomen. Het duidelijkst was dit in de consti
tutie van de staat Virginia, die tot uitgangs
punt nam dat 'aile mensen van nature vrij 
en onafhankelijk zijn'. In de door Jefferson 
opgestelde Onafhankelijkheidsverklaring 
van de Verenigde Staten van 1776 leest 
men: 'Wij houden de volgende waarhe
den voor vanzelfsprekend: dat aile men
sen gelijk geschapen zijn en door hun 
Schepper met onvervreemdbare rechten 
beg1ftigd; dat deze onder meer het recht 
op Ieven, vrijheid en het nastreven van het 
geluk omvatten.' Deze en andere formule
ringen waren in Frankrijk, dat de Ameri
kaanse vrijheidsstrijd met raad en daad 
had ondersteund, goed bekend. Het is 
niet toevallig dat een der eerste ontwer
pen van de Verklaring van de Rechten van 
de Mens en van de Burger werd op
gesteld door Lafayette, beroemd vrijwilli
ger in de Amerikaanse vrijheidsoorlog. In 
de Grondwetgevende Vergadering ver
wees de aartsbisschop van Bordeaux, 
mgr. Champion de Cice, eveneens uit
drukkelijk naar de Amerikaanse constitu
tie 'Deze edele gedachten, opgekomen 
aan gene zijde van qe oceaan, zouden 
door ons moeten worden overgenomen. 
WiJ hebben het onze gedaan om Noord 
Amerika zijn vrijheid te geven; nu toont het 
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ons op welke beginselen de onze dient te 
berusten.' 

Het kan wellicht enige verwondering 
wekken dat een aartsbisschop deze ver
klaring aflegde. Maar in de volksvertegen
woordiging had den zeer vele priesters zit, 
ting, voor het merendeel, doch zeker niet 
uitsluitend tot de lagere geestelijkheid be
horende, en geenszins allen behoudens
gezind. De door de koning bijeengeroe
pen Staten-Generaal waren samenge
steld uit vertegenwoordigers van de drie 
standen. Niet minder dan 296 priesters 
hadden in dit lichaam zitting, onder wie 
208 eenvoudige parochiepriesters. Toen 
het zich in juni 1789 tot Volksvertegen
woordiging uitriep en even later tot Grond
wetgevende Vergadering, bleven de 
meeste priesters aan het werk deelne
men. Verschillenden van hen - in het bij
zonder Gregoire en Sieyes - zouden een 
belangrijke rol spelen bij het tot stand ko
men van de Verklaring van de Rechten 
van de Mens en van de Burger. 

Een van de eerste dingen die de Verga
dering besloot was het afschaffen van de 
feodale privileges. Daarna zette zij zich 
aan de voorbereiding van een Grondwet 
voor wat to en nog het koni nkrijk was (want 
Frankrijk zou pas in september 1792 een 
republiek worden). Men besefte dat een 
Grondwet, hoewel zij, een fundamenteel 
stuk is, toch het stem pel draagt van de tijd 
en de plaats waarin zij ontstaan is, en 
daarom niet als onveranderlijk kan wor
den beschouwd. Net als de Amerikanen 
gedaan hadden, wilde men de Grondwet 
daarom Iaten voorafgaan door een uiteen
zetting van de 'eeuwige beginselen' 
waarop zij berustte. lnderdaad heeft men 
de in 1789 opgestelde Verklaring later op
genomen als inleiding op de in september 
1791 aangenomen en nog door de koning 
goedgekeu rde G rondwet. 

De beraadslaging over de Verklaring 
De Grondwetgevende Vergadering be
raadslaagde v,an 19 tot 26 augustus 1789 
over de Verklaring. V66r men begon wa-

241 



ren er al verschillende ontwerp-verklarin
gen in omloop, onder meer van Lafayette 
(van wie de benaming 'Verklaring van de 
Rechten van de Mens en van de Burger' 
afkomstig is) en van Sieyes, in totaal een 
twintigtal concepten. Er werd een com
missie van vijf afgevaardigden gevormd, 
onder wie de priester Gregoire, die onder 
Ieiding van Mirabeau in slechts drie dagen 
een synthese van de verschillende ont
werpen maakten. Als uitgangspunt voor 
de beraadslagingen werd echter weer 
een ander antwerp, dat van het zesde bu
reau van de Nationale Vergadering, gena
men. Hierover werd een week lang gede
batteerd door twaalfhonderd afgevaardig
den. Men mag zich er terecht over verba
zen dat het eindresultaat van dit overleg 
een zo helder en beknopt en logisch ge
formuleerd stuk geworden is. Zander twij
fel is dit, behalve aan het werk van de 
voorbereidende commissies, ook te dan
ken aan de zorgvuldig voorbereide inter
venties en amendementen van tal van af
gevaardigden, die voor een deel op hun 
eigen concept-verklaringen berustten. 

Over de afzonderlijke artikelen werd 
soms doeltreffend, soms langdurig en on
gericht gesproken. De eerste drie artike
len werden na een dag vergaderen ten 
slotte ongewijzigd en zonder tegenstem
men aangenomen; maar er moet wei bij 
worden vermeld dat dit aan het einde van 
een lange en vermoeiende zitting ge
beurde. Op 26 augustus werd het slotarti
kel aangenomen en was men gereed. De 
vergadering had nu de 'onsterfelijke be
ginselen' vastgelegd waarop iedere sa
menleving behoort te berusten: vrijheid, 
gelijkheid, eigendom, veiligheid, vrijheid 
van godsdienst en van meningsuiting, het 
beginsel dat niemand schuldig zal worden 
gehouden tenzij hij na een wettige proce
dure veroordeeld is, en de scheiding der 
machten in de staat. 

Van belang is ook wat niet in de Verkla
ring ter sprake komt. Het gaat om de rech
ten van de mens, niet om zijn plichten. Een 
van de adellijke afgevaardigden, graaf 
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d' Avaray, stelde voor dat zou worden 
vastgelegd dat iedere Fransman de plicht 
heeft God, de godsdienst en haar bedie
naren, en de koning te eren. Doch dit werd 
niet overgenomen. Ook Gregoire was van 
mening 'dat men geen verklaring van de 
rechten van de mens kan opstellen zonder 
er ook een van zijn plichten te formule
ren ... Men moet het juiste evenwicht be
waren, en de mens er op wijzen tot hoever 
zijn vrijheid gaat en welke grenzen eraan 
gesteld zijn.' Pas veellater, in 1795, werd 
een Grondwet aangenomen die voorafge
gaan werd door een verklaring aan
gaande de rechten zowel als de plichten 
van de mens. Maar deze verklaring mist 
de bevlogenheid van haar voorgangster 
uit 1789. 

Heel belangrijk ook is dat de Verklaring 
slechts politieke, en geen sociale rechten 
betreft. Ook hier was het een der priester
afgevaardigden, namelijk Sieyes, die een 
overigens vruchteloos pleidooi hield voor 
een dergelijk artikel. In zijn antwerp heet 
het: 'led ere burger die in de onmogelijk
heid verkeert in zijn behoeften te voorzien 
of die geen werk kan vinden, heeft recht 
op de hulp van de samenleving, mits hij 
zich aan haar voorschiften onderwerpt.' 
Hij pleitte eveneens voor het recht op een 
goede opvoeding en op openbaar onder
wijs. Geen van deze voorstellen kon ge
nade vinden bij de andere afgevaardig
den. 

Het lijkt er op dat men in de eindredactie 
van de Verklaring deze en nog andere 
thema's (zoals het geloof in God, waar
over aanstonds meer) heeft vermeden, 
omdat men tot een document wilde ko
men dat op vrijwel unanieme instemming 
zou kunnen rekenen. Daarom ook wordt 
er in de Verklaring slechts zijdelings 
gesproken over het beginsel van de gelijk
heid (in artikel 1 ), terwijl de slavernij in het 
geheel niet ter sprake komt, ook al waren 
er door verschillende afgevaardigden 
voorstellen gedaan om de slavernij uit
drukkelijk te veroordelen. 
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De godsdienst 
In het voorgaande is er al op gewezen dat 
verschillende bisschoppen en priesters 
een positieve bijdrage hebben geleverd 
tot het tot stand komen van de Verklaring 
van de Rechten van de Mens en van de 
Burger. Niettemin kregen zij geen meer
derheid toen zij er op aandrongen het ge
loof in God als het fundament van de rech
ten van de mens aan te wijzen. In het bij
zonder abbe Gregoire wees er al dadelijk 
bij het begin van de beraadslaging op dat 
God genoemd diende te worden als de 
bran van aile rechten; de logica eist dat, 
als men de onaantastbare rechten van de 
mens gaat afkondigen, men ook 'spreekt 
over Hem van wie hij die ontvangt en die 
hem plichten oplegt: God!'. Zo ver wilden 
de afgevaardigden echter niet gaan. Als 

Priester-afgevaardigden 
pleitten voor een 
godsdienstig fundament 
voor de Declaration. 

compromis besloot men een verwijzing 
naar het 'Opperwezen' in de preambule 
van de Verklaring op te nemen. Vermel
denswaardig is nog dat ook de bisschop 
van Chartres, mgr. de Lubersac, aan deze 
discussie deelnam. Hij gaf als zijn mening 
dat het noodzakelijk was dat de Verklaring 
op een godsdienstige basis zou berusten: 
'De godsdienst mag weliswaar geen deel 
uitmaken van het politieke bestel; maar zij 
mag er evenmin vreemd aan zijn'. De 
geestelijkheid applaudisseerde bij deze 
woorden. Maar het voorstel haalde het 
niet. 
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Een van de punten waarover uitvoerig 
van gedachten werd gewisseld was de 
vrijheid van godsdienst. Tot nu toe was het 
katholicisme in Frankrijk staatsgodsdienst 
geweest, op tal van manieren verstren
geld met het openbare Ieven, en be
schermd door wetten en privileges. Het 
was niet de bedoeling van de meeste 
priester-afgevaardigden deze toestand te 
bestendigen (zoals onder meer blijkt uit de 
zojuist aangehaalde woorden van mgr de 
Lubersac), maar zij pleitten ervoor de Ver
klaring een godsdienstig fundament te ge
ven. Doch degenen die hierin een inbreuk 
op de tolerantie zagen, en die pleitten voor 
godsdienstige neutraliteit, waren in de 
meerderheid. Tolerantie werd overigens 
onvoldoende geacht; men moet het 
woord zelfs vermijden, meende Mirabeau, 
want als men zegt dat het gezag tolerant 
behoort te zijn, houdt dit Ievens in dat het 
ook intolerant zou kunnen optreden. 

In gelijke zin uitte zich de protestantse 
afgevaardigde ds. Rabaut Saini-Etienne. 
Niet tolerantie, doch vrijheid is vereist, 
waar het de uitoefening van de gods
dienst betreft. Rabaut, die niet aileen na
mens de protestanten doch ook namens 
de joden sprak, stelde voor het volgende 
artikel op te nemen: 'Niemand mag ver
volgd worden omwille van zijn gods
dienstige overtuigingen, en niemand mag 
worden gehinderd in de uitoefening van 
zijn godsdienstige plichten! De bisschop 
van Lydda stelde voor dit artikel over te 
nemen, doch er aan toe te voegen: 'tenzij 
deze uitoefening de openbare orde ver
stoort'. In een e nigszi ns gewijzi gde redac
tie werden deze voorstellen aangenomen 
(artikel 10 van de Verklaring). 

Maar dit artikel, evenals het volgende 
dat betrekking heeft op de vrijheid van 
meningsuiting, stuitte ook op verzet bij 
sommige priester-afgevaardigden. De 
b1sschop van Amiens verklaarde dat er 
'gevaren schuilen voor de godsdienst en 
de goede zeden, in de onbeperkte vrijheid 
van drukpers. Hoezeer heeft de gods
dienst niet geleden onder de aanvallen 
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van een ongebonden pers! Hoezeer is de 
maatschappelijke orde daardoor niet in 
gevaar gebrachtl Hoeveel huisvaders 
moeten niet vrezen voor de uitwerking van 
bepaalde geschriften op hun kinderen! lk 
stel daarom voor dat wij een amendement 
opnemen dat de goede zed en en het ware 
geloof beschermt.' Onnodig te vermelden 
dat dit amendement geen meerderheid 
verw1erf. 

Het is waarschijnlijk vooral wegens 
deze artikelen geweest, dat paus Pius VI 
korte tijd later, in de breve Quod aliquan
tum van maar\ 1791, de Verklaring plech
tig veroordeelde, een veroordeling die 
wat de essentiele punten van de Verkla
nng betreft, bij verschillende gelegenhe
den werd herhaald door zijn opvolgers 
Leo XII, Gregorius XVI en Pius IX. Pas veel 
later zou Leo XIII een verzoenender hou
ding aannemen, toen hij in zijn tot de 
Franse katholieken gerichte brief Au mi
lieu des sollicitudes (1892) een meer posi
lleve houding tegenover de republikeinse 
staatsinstellingen bepleitte. Het zou nog 
tot Johannes XXIII duren voordat de rech
ten van de mens uitdrukkelijk worden er
kend en zelfs als grondslag van de vrede 
1n de wereld worden aangewezen (in Pa
cem in terris, 1963). Dan echter betreft het 
niet 1n de eerste plaats de Verklaring van 
1789, doch is vooral de Universele Verkla
nng van de Rechten van de Mens van 
1948 bedoeld, die zich van haar voor
gangster onderscheidt doordat nu ook 
aandacht word\ geschonken aan sociale 
rechten. Ten slotte word\ in de verklaring 
Dignitatis humanae (1965) van het 
Tweede Vaticaanse Concilie de vrijheid 
van godsdienst plechtig vastgelegd. 

Christelijke beginselen? 
Oat de negentiende-eeuwse katholieke 
kerk aanvankelijk zo afwijzend staat te
genover de Verklaring - en vele pro
testantse denkers niet minder - hangt on
getwijfeld samen met de erin bepleite vrij
heid van godsdienst en van meningsuiting. 
Men kon zich niet anders voorstellen dan 
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dat hieruit een heilloze verwarring zou ont
staan. Daarvan leek het verdere verloop 
van de Franse Revolutie het bewijs te leve
ren. Was deze niet binnen enkele jaren op 
een felle geloofs- en kerkvervolging uitge
lopen? De afgevaardigden die de Verkla
ring opstelden konden dit niet voorzien; 
verschillenden van hen werden trouwens 
zelf al spoedig slachtoffers van het Schrik
bewind van 1793-1794. Het is dit gebeu
ren geweest, gevolgd door de dictatuur 
van Napoleon, die de kerk in een ijzeren 
greep hield, dat het juiste zicht op de Ver
klaring lange tijd vertroebeld heeft. Oat 
ook de Revoluties van 1848 en 1871 het 
Ieven kostte aan een aantal priesters (ove
rigens juist sociaal bewogen mannen) be
vestigde aileen maar de mening van die
genen die van de door de Verklaring ge
proclameerde rechten en vrijheden niets 
goeds verwachtten. Met de historicus 
Pierre Colin kan men zeggen dat deze ge
beurtenissen het christelijk bewustzijn 
voor lange tijd ernstig getraumatiseerd 
hebben. 

Het Schrikbewind en 
Napoleon hebben juist het 
zicht op de Declaration 
vertroebeld. 

Doch niet aile kritiek van protestantse en 
katholieke zijde op de Verklaring betrof 
het a-religieuze karakter ervan, dan wei 
hetgeen men als de concrete historische 
gevolgen ervan beschouwde: de vervol
ging van kerk en godsdienst. Er werden 
ook bedenkingen geuit die van meer filo
sofische aard zijn. Het voornaamste be-
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zwaar IS dat de Verklaring een zeer 
abstract en a-historisch document is. Zij 
houdt er geen rekening mee dat zij geld! 
voor conqete mensen die hun eigen ge
schiedenis en tradities hebben; zij spreekt 
over 'de mens' - en die is een fictie. 

Het behoeft niet te verbazen dat deze 
kritiek in eerste instantie uit Engeland 
kwam, waar men altijd wantrouwend heeft 
gestaan tegen de Franse neiging tot het 
denken in abstracties. Jeremy Bentham 
- die als atheist met de Revolutie sympa
thiseerde, en die door de Franse Natio
nale Vergadering zelfs het ereburger
schap van Frankrijk kreeg aangeboden -
had geen goed woord voor de Verklaring 
over. Zij was 'onz1n op stelten' (nonsense 
upon stilts). De invloedrijke anglicaanse 
pol1tieke denker Edmund Burke wees er in 
zijn Reflections on the Revolution in 
France (1790) op dat men, als men over 
de mens spreekt, nooit mag vergeten dat 
mensen in hun historische context moeten 
worden beschouwd, en niet als abstracte 
entiteiten. In gelijke zin uitte zich de katho
lieke traditionalistische denker Joseph de 
Maistre: 'lk heb in mijn Ieven Fransen, lta
lianen, Russen enzovoort leren kennen; 
dankzij Montesquieu weet 1k zelfs, dat 
men Pers kan zijn; maar wat de mensbe
treft, moet ik vaststellen dat 1k die nooit 1n 
miJn Ieven heb ontmoet; en als hij bestaat 
dan is dat zonder dat ik het weet.' 

Een ander bezwaar formuleert Groen 
van Prinsterer: 'lk erger mij niet, dat de 
rechten beperkt zijn. Dit ligt in de natuur 
zelve van ieder recht. De grond mijner 
klacht is, dat, vroeger door onverander
lijke wetten en inzettingen Gods omschre
ven en bevestigd, zij nu afhankelijk zijn 
van het goedvinden van den staat, van 
den wil der veranderlijke mensen, en dat 
zij dan in het wezen der zaak te niet 
gaat . Onbeperkte vriJheid wordt be
loofd, en bij de uitkomst is niet vrijheid, 
maar beperking onbeperktl' 

Slechts bij hoge uitzondering kritiseren 
negentiende-eeuwse christelijke auteurs 
de Verklaring wegens haar individualisti-
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sche uitgangspunten en wegens het ont
breken van sociale rechten. Nochtans wa
ren deze bezwaren, zoals wij gezien heb
ben, in de Nationale Vergadering wei naar 
voren gebracht, in het bijzonder door 
sommige priesters Maar de volgende ge
neraties katholieken en protestanten tilden 
n1et zo zwaar aan deze kwestie; zij Iaten 
het, zoals w1j nog zullen zien, aan Marx 
over om daarop te wiJzen. 

De hier in het kort aangeduide bezwa
ren tegen de Verklaring van de Rechten 
van de Mens en van de Burger worden 
door de meeste hedendaagse commenta
toren, gelovigen zowel als ongelovigen, 
gedeeld. Toch is er langzamerhand een 
mildere houding jegens het document ge
groeid, ook onder christenen. Ontdaan 
van haar absolute pretenties en rekening 
houdend met haar eenzijdigheden, is de 
Verklaring toch als een belangriJke stap in 
de emancipatie van de mens te beschou
wen. Als men haar aldus beschouwt, 
wordt het mogelijk onbevangener tegen
over de Verklaring te staan, en ook om be
grip te hebben voor de niet wein1ge 
priesters die, zoals wij hebben gezien, aan 
het opstellen ervan hebben meegewerkt. 

De Verklaring is de neerslag van de 
ideeen van de Verlichting. Montesquieu 
en vooral Rousseau zijn er de peetvaders 
van. Maar ook Locke en de door hem 
be1nvloede Amerikaanse constitutie wer
ken 1n de Verklaring door; en ook vindt 
men er elementen van het natuurrecht in 
terug, zoals dit vooral door Hugo de Groot 
was geformuleerd. Nog verder terug 
gaande kan men vaststellen dat de Verkla
ring in laatste instantie berust op aan het 
christendom ontleende gedachten, ziJ het 
in geseculariseerde vorm. De grote begin
selen van de Franse Revolutie: vrijheid, 
gelijkheid en broederschap vinden hun 
oorsprong enerzijds in de Griekse wijsbe
geerte, met name het stoicisme, ander
zijds in het Nieuwe Testament. Men leze in 
dit verband Gal. 5,13 en Joh. 8,36 (over 
vrijheid); Gal. 3,27 en Kol. 3,11 (over ge
lijkheid); en Mat. 23,8, 1; Joh. 2,1 0; 1 Joh. 
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4,7 en 2 Joh. 5 (over broederschap). 
De Verklaring van de Rechten van de 

Mens en van de Burger zou dan ook 
geenszms een anti-godsdienstige strek
king hebben. Oat beseften de priesters, 
die aan haar totstandkoming hebben 
meegewerkt, heel goed. Zij betreurden 
het dat de Verklaring zweeg over wat val
gens hun vaste overtuigmg de grote bete
kenJs van geloof en godsdienst voor het 
sociale Ieven was. Zij wezen soms ook op 
het eenzijdig-individualistische uitgangs
punt van de Verklaring. Maar zij waren er 
eveneens van overtuigd dat deze onvol
komen Verklanng in 1eder geval een po
QJng was om enkele beginselen vast te 
leggen die iedere christen van harte moet 
kunnen onderschrijven. 

Breder draagvlak 
Er is al op gewezen dat de meeste 
negentiende-eeuwse critici uit het katho
IJeke en protestantse kamp, gebiologeerd 
als ZIJ waren door wat z1j zagen als de heil
loze gevolgen van het vrijheidsbeginsel, 
m1nder aandacht besteedden aan een an
der gebrek, namelijk het ontbreken van 
sociale rechten in de Verklaring. Het was 
Karl Marx, die de vinger op deze zwakke 
plek legde. In zijn brochure Zur Juden
frage (1844) wijst h1j op het strikt individua
IIStlsche uitgangspunt 'V66r alles stellen 
WIJ vast dat de zogenaamde mensenrech
ten ... niets anders zijn dan de rechten 
van het lid der burgerlijke maatschappij, 
dat wil zeggen van de egoistische mens, 
van de mens die gescheiden is van de 
mens en van de gemeenschap.' Zo 
scherp en treffend hadden Sieyes en an
deren het nog niet geformuleerd; maar 
ook ziJ hadden al begrepen dat de ge
meenschap iets anders is dan de optel
som van individuen, en dat de afzonder
lijke mens verplichtingen heeft jegens zijn 
medemens. 
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In de verschillende ontwerpen die in de 
twintigste eeuw zijn ontstaan heeft men 
gepoogd deze eenzijdigheid op te heffen 
door het opnemen van sociale rechten in 
de verklaring van de mensenrechten. Het 
duidelijkst komt dit tot uiting in de Univer
sele Verklaring van de Rechten van de 
Mens, die door de Verenigde Naties in 
1948 is aangenomen en die sindsdien de 
basis is geworden voor aile discussies 
over en uitwerkingen van de mensrech
ten. 

Ook aan het tot stand komen van die 
Verklaring hebben christelijke denkers en 
politici bijgedragen, evenals zij zich 
daarna hebben ingespannen om de be
ginselen ervan te helpen verwezenlijken. 
Dit betekent dat wat in 1789 begonnen 
werd, nu een wijdere strekking zowel als 
een breder draagvlak heeft gekregen. 

Saint-Just noemde de Verklaring van 
1789 'de onsterfelijke beginselen, die aan
tonen dat Frankrijk alles heeft gegeven 
voor de mensheid'. Deze uitspraak doet 
ons nu glimlachen. Maar een belangrijke 
stap is het zeker geweest. 

811 het schnJven van d1t artikel1s dankbaar gebru1k gemaakt 
van een art1kel van M1chel W1nock. 'La Declaration des dro1ts 
de l'homme et du c1toyen' (Le Monde. 17 augustus 1988) en 
een van Jean lmbert, · Les SIX Jours des Dro1ts de I Homme 
(L 'H!sto1re, JUII-augustus 1988) Voorts werden geraad· 
pleegd F. Bluche. S R1als et J Tulard, La Revolul!on Fran
c;;aJse (PanJs 1989) en het spec1ale nummer van het tljdschnft 
ConCJIJum. gew11d aan ·De Franse Revolutle en de Kerk' 
(1989 nr. 1) De Nederlandstal1ge lezer kan behalve d1t tljd
schnft ook nog raadplegen: S. Couwenberg. Opstand der 
Burgers. De Franse Revolut1e na tweehonderd 1aar (Kam
pen 1988) en H.E.S. Woldnng. De Franse Revolutie. een ak
tuele wtdag1ng (Kampen 1989) In be1de laatstgenoemde 
boeken wordt speCiale aandacht aan de mensenrechten ge
schonken 
Een grond1ge stud1e over het tot stand komen van de Verkla
nng. met een u1tvoeng doss1er. geeft Stephanie R1als. La de
claratiOn des dro1ts de I 'hom meet du ciloyen (Collection Plu
n,el Machette PanJS 1988) 
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A. Louis 

De onvoltooide 
revolutie 

De Franse Revolutie Ievert een dynamiek 
die dee! uitmaakt van de cultuur van West 
Europa en Latijns Amerika. Zij vormt het 
wezen van het politieke erfgoed. 

SchriJvers die spreken van 'de' Franse Re
volutie, bedoelen daarmee het grate histo
rische ogenblik van 1789. Het gebruik van 
het enkelvoud houdt geen rekening met 
de uitzonderlijke ingewikkeldheid van de 
gebeurtenis die heeft geleid tot confronta
tie met zeldzame heft1gheid van tegen
gestelde stromingen. Bovendien in de po
pulaJre herinnering zijn vooral de meest 
spectacula1re aspecten bl1jven hangen 
het Schrikbewind, de veelvuldige dood
straffen, de schendingen van kerken en
zovoort. Welnu, het zijn niet die aspecten 
waarvan de historische gevolgen het be
langriJkste zijn. 

Vier revol uties 
Om de Franse Revolutie goed te begnj
pen past het haar te plaatsen 1n een voile
dig historisch perspectief. 

1. De Engelse Revolutie 
Deze barstte los in 1642, leidde tot de ves
tiging van de Republiek en vond haar vol
tooiJng in de restauratie van de monarchie 
in 1689. Oat wil zeggen precies een eeuw 
voor de Franse Revolutie. Z1j heeft aan de 
Britse volken de garantie gegeven dat de 
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koninklijke macht nooit meer zou worden 
uitgeoefend dan mettoestemming van het 
parlement. Zij heeft de individuele rechten 
van de mensen, welke die ook maar wa
ren, in de wet vastgelegd voor het hele ter
ritonum van Groot Br1ttannie. ZiJ heeft aan 
de Britse burgers wettelijk vastgelegde 
bescherming toegekend tegen arbitra1re 
macht, in dat tijdperk een versch1jnsel zon
der weerga. 

2. De Amenkaanse Revolut1e 
De Amerikaanse Revolutie ontwikkelde 
zich van 1775 tot 1783. De Onafhankelijk
heidsverklaring werd in 1776 afgelegd, 
dat wil zeggen precies dertien Jaar voor de 
Franse Revolutie. Historici onderstrepen 
terecht de invloed van Franse ideeen uit 
de achtt1ende eeuw op de Amerikaanse 
Revolutie. Deze 1nvloed is bepalend en 
diepgaand, maar men mag desalniette
min nooit vergeten dat deze revolutie zich 
in een Engelse politieke en psychologJ
sche context voltrok. Dit is extreem be
langnjk om het volgende te begrijpen. 

Het volgende feit is ook essentieel om 
de tegenwoordige geschiedenis te begnJ
pen De Amerikaanse Revolutie die een 
groat aantal Franse 1deeen bevatte, werd 
niettem1n gevoerd dertien jaar voor de 
Franse Revolutie. Zij heeft nauwelijks ge
werkt als een soort van immuniserend 
vaccin voor de Amerikanen. Vandaar dat 
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de 1deologische stromingen, voortgeko
men uit Frankrijk, heel Europa en heel La
l1Jns Amerika hebben veroverd, maar aan 
de Verenigde Staten evenals trouwens 
aan het Verenigd Koninkrijk zijn voorbijge
gaan. Het collectieve geheugen van de 
Verenigde Staten heeft de noodzakel1jke 
ideologische bagage niet opgenomen. 
Daardoor zijn de Amerikanen bijna hlsto
nsch noodzakelijk veroordeeld om niet 
goed te kunnen begr1jpen wat zich af
speelde in de directe oorzaken van de 
Franse Revolutie die dert1en jaar na de 
hunne zal volgen. Dit IS vandaag nog ac
tueel. 

3. De Franse Revolutie 
De Franse Revolutie vond plaats 1n 1789. 
WIJ zullen haar hieronder nader analyse
ren. 

4. De Russische Revolut1e 
De Russische Revolutie kwam op in 1917. 
ZiJ kan niet begrepen worden dan door te 
refereren aan de Franse Revolutie. Hierna 
volgde een hele serie van marxistische re
volutles de Chinese Revolutie, de Cu
baanse Revolutie, de Vietnamese Revolu
tie, de Ethiopische Revolutie, et cetera. 
Deze revoluties ziJn afgeleid van de Russl
sche Revolut1e. 

Tussen deze vier revoluties bestaat een 
causale band. De Engelse Revolut1e inspi
reerde Montesqu1eu. De laatste bein
vloedde de Amerikaanse Revolutie die op 
haar beurt diende als slaghoedje van de 
Franse revolutie. Wat betreft de Russische 
Revolutie; voor zover ziJ het ideaal van de 
Franse Revolutie voortzette kan men haar 
slechts verklaren door naar de Franse Re
volutie te verw1jzen. Van deze vier revolu
tles vormt de Franse Revolut1e de w8rke
lijke sleutel tot de contemporaine geschie
denis. 

Allereerst moet worden onderstreept dat 
de Franse Revolutie zich ontwikkelde zon
der dat er van ideologische eenhe1d 
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sprake was. In de revolut1es die zich 
daarna voltrokken, met name aile nationa
listische en marxistische revoluties, was 
het een groep mensen die een bepaalde 
gemeenschappelijke ideologische noe
mer hadden, die de macht namen ten
einde een bepaald soort meer of minder 
precies aangeduide samenleving te reali
seren. Niels van dat alles in de Franse Re
volutie. 

In Ieite wilde ook niemand de Franse 
Revolutie. Zij is geboren op het kruispunt 
van verschillende, vaak tegenstrijdige, ge
dachtenstromingen. Op het einde van de 
achttiende eeuw was Frankrijk het toon
beeld van een ongelooflijk mengvat van 
gedachten. De gedachtenstromingen die 
leidden tot de Franse Revolutie zijn talrijk. 
Om een aantal denkers te noemen wier in
vloed dit tijdperk bepaald hebben 
- Montesquieu, de werkelijke initiator 

van het moderne, democratische den
ken. 

- Rousseau, die met ziJn Discours sur 
l'origme et le fondement de l'inegalite 
parmi /es hommes en door zijn Contrat 
social de stool gal tot een diepgaande 
overdenking over de grond van demo
raal zelf. 

- De Encyclopedistes, wier rationalisme 
zich toelegde op het onderwijzen van 
de beheersing van aile zaken door de 
mens. 

- Voltaire, die letterliJk de publieke opinie 
in Frankrijk vormde. 

- De Physiocrates, vandaag de dag wei
nig bekend, wier invloed ongelooflijk 
diep ging. 

Wij kunnen hier lang niet aile gedach
tenstromingen behandelen. In de weten
schap dat deze keuze een vereenvoudi
ging inhoudt, houden wij ons het recht 
voor twee elementen eruit te lichten de in
breng van Montesquieu en die van de 
Physiocrates. 

Montesquieu 
Montesqu1eu werd geboren in 1689, een 
eeuw voor de Franse Revolutie. Hij werd 
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beinvloed door de Engelse Revolutie 
waarvan hij een volmaakt tijdgenoot was. 
De invloed van Montesquieu is niet te 
overschatten. Sinds zijn optreden begon 
het langzame proces dat stelselmatig de 
handhaving van het Ancien Regime on
mogelijk maakte. Wij zijn geneigd Montes
quieu te beschouwen door de misvor
mende bril van het soort liberalisme dat 
een eeuw later opkwam. Oat is een ver
keerde benadering. Men kan zeker zeg
gen dat hij liberaal was, maar men moet 
daar tegelijkertijd aan toevoegen dat in 
zijn tijd het liberale den ken volledig geiden
tificeerd werd met het democratische den
ken. Wat zag Montesquieu voor iedere 
burger? 'Een maximum aan vrijheden.' 
En hij beschreef op welke wijze deze vrij
heden konden worden uitgeoefend en ge
garandeerd. Montesquieu beschreef trou
wens de vrijheid als 'het recht om alles te 
doen wat de wetten toestonden.' Het is 
evenzeer Montesquieu die die bewonde
renswaardige zin schreef die tot ons is ge
komen door de opeenvolgende verklarin
gen van de rechten van de mens: 'Aile 
mensen zijn gelijk geboren.' 

Aan deze ideeen van vrijheid en van ge
lijkheid voegde hij ook het idee van broe
derschap toe. Hij veroordeelde de slaver
nlj. Hij nam stelling tegen martelingen, te
gen religieuze 1ntolerantie, en hiJ ver
klaarde zich voorstander van de zorg voor 
de behoeftigen door de staat. Het is onge
twljfeld belangrijk te onderstrepen dat het 
type staat dat Montesquieu aanbeval n1ets 
gemeen heeft - absoluut niets - met het 
liberale staatstype dat in de negentiende 
eeuw werd gepropageerd. Het leidt geen 
ogenblik twijfel dat de staatsvisie van Mon
tesquieu inhoudt dat de overheid volledig 
verantwoordelijk is voor economische en 
sociale aangelegenheden. Oit is des te 
ev1denter daar de verantwoordelijkheid 
van de staat in deze aangelegenheden 
reeds een erkend idee was in het Ancien 
Regime. Toen Hendrik IV zijn beroemde 
leuze: 'Op zondag kip voor aile Fransen' 
lanceerde, bevestigde hij overduidel1jk 
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dat hij zich verantwoordelijk voelde voor 
de economische welvaart van Frankrijk en 
het welzijn van iedere Fransman. 

Montesquieu stelde een rationele staat 
voor waarin de macht wordt uitgenodigd 
het totaal aan problemen dat zich voor
doet in een samenleving te beheersen. 
Hetgeen trouwens niet tegenstrijdig is met 
het bestaan van de vrijheid van onderne
mlng en de vrijheid van handel. 

De Physiocrates 
Hoewel de economische faculteiten hen 
niet helemaal vergeten hebben, krijgen de 
Physiocrates niet die aandacht die ziJ zou
den verdienen van de kant van de ge
schiedenis- en de filosofie-faculteiten. * 
Wie het precieze gewicht van hun ideeen 
op de Franse Revolutie n1et waardeert, 
veroordeelt zichzelf om de geschiedenis 
van die tijd niet te begrijpen. De Physio
crates moet de intellectuele verdienste 
worden toegekend om op provocerende 
wiJze een systematische reflectie op eco
nomlsche verschijnselen en de observalie 
daarvan te hebben vernieuwd (dat is met 
name het geval met Ouesnay 1n zijn Ta
bleau economique de Ia France - 1758). 
Zij dragen bovenal de zware verantwoor
delijkheid irrationeel gedrag te hebben 
gepropageerd, zelfs te hebben voorge
schreven, op basis van deze wetenschap
pelijke premissen Terwijl Montesquieu 
een rat1onele 'rechtsstaat' ophemelde, uit
geroepen door de w1l van de leiders ten 
behoeve van de samenlev1ng en van de 
individuele burgers, riepen de Physiocra
tes uit dat de zogenaamde natuurwetten, 
dat wil zeggen de economische wetten, 
het sociale Ieven zouden moeten leiden. 
ZiJ verklaarden dat het welzijn van de sa-

De belangr,Jkste geschnften waann de Phys1ocrates hun 
1deeen weergaven ZIJn. Quesnay. Tra1te du dro1t nature/ 
M1rabeau. La ph1iosoph1e rurale. LemerCier de Ia R1v1ere. 
L ordre nature/ et essent1el des soC!etes polit1ques Om 
de mvloed van deze school 1n dat tiJdperk te meten 
volstaat het eraan te hermneren dat Turgot m1n1ster van 
Lodew11k XVI. z1ch ertoe rekende 
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De Physiocrates riepen uit 
dat welzijn een bijprodukt is 
van het vrije spel van 
economische krachten. 

menleving het natuurlijk en noodzakelijk 
bijprodukt is van de vrije spel van de eco
nomische wetten en dat het welzijn van de 
individuele burgers op zijn beurt het bij
produkt is van het welzijn van de samenle
ving. Met deze physiocratische stroming 
sijpelde dus een subtiel en verleidelijk de
termmisme in het moderne denken waar
van wij vandaag nog steeds de effecten 
voelen. 

Vandaar moet de rol van de staat, wat 
hen betreft, zich beperken tot het erop toe
zien dat de economische wetten zich vrij 
kunnen afspelen. Het zijn zij die de for
mule uitvonden: Laissez faire, laissez pas
ser. In deze gedachtengang wordt het 
recht op eigendom uiteraard absoluut, 
aangezien dat de basis van het regime zelf 
vormt. De politieke macht, enige moge
lijke garantie voor het publieke welzijn, de 
enig mogelijke vormgever aan het natio
nale Ieven v1ndt zich ontdaan van haar 
economische en soc1ale bevoegdheden 
door een filosofisch foefje. Men zal opmer
ken dat deze gedachte, op het moment 
dat ziJ werd geformuleerd volkomen 
nieuw was. Maar ook dat zij net zo goed in 
tegenspraak was met de gedachten van 
Montesquieu als met de ware rationalisti
sche stroming, en ook met de meest tradi
tlonele christelijke moraal. Zij postuleert 
dat de mens afziet van z1jn wil om gezag 
u1t te oefenen op de dlngen. 

Deze gedachtenstrom1ng ging parasite-
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ren - letterlijk in de medische beteke
nis - op de liberale, of, als men daar de 
voorkeur aan geeft, democratische ge
dachten. Met zeer grote subtiliteit, ge
bruikmakend van hetzelfde woord vrij
heid, geldige noties als de vrijheid van on
derneming vermengend met noties van 
laissez faire, laissez passer, ging zij zich z6 
goed samenvoegen met liberale en de
mocratische stromingen, dat vandaag de 
dag zelfs de meerderheid der mensen 
hen slechts zelden uit elkaar kunnen hou
den. Het is dit parasiteren van die irratio
nele economische gedachten met het 
authentieke liberale of democratische 
den ken dat ons de sleutel oplevert die ons 
in staat stelt te begrijpen wat zich tijdens 
de Franse Revolutie heeft afgespeeld (en 
wat zich tot in onze dagen trouwens heeft 
voortgezet). Deze gedachtengang, zowel 
wetenschappelijk als irrationeel, zou later 
worden uitgewerkt door Adam Smith en 
Ricardo. Het is deze gedachtengang die 
ten grondslag ligt aan het kapitalistisch 
systeem en die de laatste zeer subtiel zijn 
psychologische basis geeft. 

ldeologische conflicten 
De Franse Revolutie brak uit bij gelegen
heid van een economische crisis en van 
een slechte oogst, maar dit alles in de con
text van een zeer ernstige morele en poli
tieke crisis. Daar bovenop waaide uit 
Amerika een wind van vrijheid over. Op 14 
juli 1789 werd de koning schaak gezet. De 
Assemblee Nationale werd grondwetge
vende vergadering. In de nacht van de 
vierde augustus 1789 werd de gelijkheid 
uitgeroepen en de afschaffing van de 
standen en de privileges. De debatten in 
de Convention vormen een zeer kostbare 
informatiebron. De aanvaarding van de 
Verklaring van de Rechten van de Mens 
en van de Burger van 21 april1793 is een 
belangrijke en over het algemeen posi
tieve gebeurtenis. Toch kan met name uit 
het debat over de eigendom de diep
gaande betekenis van de tegenstellingen 
die aan de gang waren afgemeten wor-
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den. Robespierre stelde een definitie van 
de eigendom voor: 'Het recht van iedere 
burger om te genieten van dat deel aan 
goederen dat wordt gegarandeerd door 
de wet' Welnu deze definitie werd bestre
den. En de passage in de Verklaring van 
de Rechten van de Mens en van de Bur
ger werd uiteindelijk: 'De eigendom is het 
recht om naar eigen goeddunken te be
schikken over de vruchten van zijn ar
beid.' Zoals het dikwijls het geval is in een 
vergaderende bijeenkomst is men ak
koord gegaan met een precieze tekst, die 
echter vatbaar was voor interpretatiever
schil, erop rekenende dat de tijd de ver
schillen wei zou doen vervagen. De tekst 
is precies, want het is inderdaad onbe
twistbaar dat het bezit het recht is om naar 
willekeur te beschikken over de vruchten 
van zijn 'arbeid'. Het zou voldoende zijn 
geweest toe te voegen 'binnen de beper
kingen die door de wet worden gegaran
deerd' opdat geen enkel interpretatiever
schil mogelijk zou zijn. 

Maar het is precies onthullend dat het 
juist dat tekstgedeelte was dat werd weg
gelaten. Men ziet reeds aile ontwikkelin
gen waarop dit zou uitdraaien: het recht 
op eigendom lijkt te staan boven iedere 
overeenkomst als een soort absolute eis, 
of als men dat prefereert een soort droit di
vin. Door de daarop volgende toevoeging 
van de notie 'vruchten van zijn arbeid' 
komt men er uiteindelijk toe het kapita
lisme te rechtvaardigen in naam van de 
moraal zelf. De actualiteit van dit debat is 
ontstellend. Het ideaal van de rationele 
rechtsstaat, die Robespierre aanhing, be
vindt zich in de houdgreep van de irratio
nele inbreuk in het debat op economisch 
en sociaal gebied. 

Het is onmogelijk in dit kader gedetail
leerd in te gaan op de gebeurtenissen die 
zich weinig later afspeelden; met name de 
eliminatie van de Girondijnen en vervol
gens de uitroeping van het Schrikbewind. 
Laten wij aileen maar in herinnering bren
gen dat het Comite de Salut public een in 
militair opzicht zeer gevaarlijk geworden 
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situatie ging herstellen, en dat Ro
bespierre de belangrijkste bewerker van 
de waarlijke redding van Frankrijk was. 
Deze Robespierre spande zich vervol
gens in om aan de gunst van het Schrikbe
wind de realisering van een belangrijk 
programma van sociale hervormingen 
voor te leggen. Dit programma ging niet 
door. Robespierre werd overstemd door 
de Convention van 9 Thermidor An II (27 
juli 1794) en zijn arrestatie werd uitgevaar
digd. De volgende dag werd hij geexecu
teerd. 

Met de dood van Robespierre nam het lot 
een andere richting. In het kader van dit 
artikel zijn wij niet in staat om een even
wichtige beoordeling vast te stellen van de 
rol van de Franse staatsman en nag min
der over de concrete politieke oplossin
gen die hij aanbeval. Beperken wij ons er
toe de mislukking vast te stellen van zijn, 
zeg maar: wanhopige, paging om econo
mische en sociale zaken onder te brengen 
onder de competentie van de politiek. 
Men kan concluderen dat de dood van 
Robespierre zowel het werkelijke einde 
van de Franse Revolutie inhield als de offi
ciele vaststelling van zijn nederlaag. Daar
mee heeft zij vijf jaar geduurd. Daarna zou 
een zwakke regering, verstrikt in tegen
stellingen, gevestigd worden. Het was het 
Directoire dat, naar de mening van zijn !ei
ders zelf, 'de macht gaf aan de bezitten
den' en haar bijgevolg afnam van het volk, 
en daarna op de 18 Brumaire an VIII, dat 
wil zeggen het Empire (keizerrijk), precies 
tien jaar en twee maanden na de bestor
ming van de Bastille. Men kan dus zeggen 
dat de Franse Revolutie over het geheel 
genomen is gestrand. 

Ondanks deze objectief vast te stellen 
mislukking zou de uitstraling van de 
Franse Revolutie kolossaal zijn. Zij ging 
haar waarden exporteren, tegelijkertijd 
trouwens met al haar onderlinge tegen
stellingen. Hoe vreemd dat oak zou kun
nen lijken voor de oppervlakkige beoorde
laar, het was daarvoor dat de Grande Ar-
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mee zou opmarcheren tot aan Moskou. Zij 
gat de stoot tot een tundamentele transfor
matie in Europa en in Latijns Am erika, een 
hervorming, waarvan het zich ontwikke
lende karakter zich nog altijd in onze da
gen doet voelen. De gehele geschiedenis 
die zich afspeelde na 1789 kan worden 
verklaard door de Franse Revolutie. Haar 
dynamiek vormt de waarlijke sleutel tot de 
contemporaine geschiedenis. Terwijl de 

De Franse Revolutie 
vormt de sleutel tot de 
contemporaine 
geschiedenis. 

ideeen van de Physiocrates, weer opge
pakt en overgeschreven door Adam 
Smith en Ricardo, in de Verenigde Staten 
een z6 gunstig onthaal zouden vinden dat 
vandaag nog bijna niemand hun belang 
betwist, zou het debat - daarentegen -
ononderbroken worden voortgezet in de 
Ianden die onder invloed stonden van de 
Franse Revolutie. Het draait vandaag net 
als gisteren nog altijd om de vraag naar de 
meer of minder grate rol van de overheid 
in economische en sociale aangelegenhe
den. De tegenstellingen hebben betrek
king op de meer of minder institutionele 
aanpak van deze problemen en het zijn 
deze tegenstellingen die de politieke ver
deeldheid bepalen. 

De Russische Revolutie, produkt van 
het marxisme, ging via de autoritaire weg 
over een samenleving op te richten die to
taal door de staat georganiseerd en ge
controleerd werd, met een volledige admi
nistratieve controle over de hele econo-
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mie. De band met de Franse Revolutie is 
direct. Om de mislukking van de Franse 
Revolutie in haar ambitie om een meer ge
lijke en meer rechtvaardige maatschappij 
te vestigen, te voorkomen en bovenal om 
de mislukking van de Commune van 1871 
te voorkomen, meende het marxisme dat 
het de macht eerst stevig in hun greep 
moest hebben en vervolgens van hoog tot 
laag moest besturen. 

Drie politieke stromingen 
Uit de Franse Revolutie zijn drie politieke 
stromingen voortgevloeid die wij terugvin
den in continentaal Europa en in Latijns 
Amerika, met de verschillen die het gevolg 
zijn van de nationale historische gebeurte
nissen van ieder land in aanmerking gena
men. Die drie stromingen bestrijden el
kaar, houden elkaar in evenwicht en be'i'n
vloeden elkaar. Zij zijn de ware dragers 
van deze democratie-op-z'n-Europees, 
die, hoewel imperfect en breekbaar, des
alniettemin het regeringssysteem bepaalt, 
dat tot aan vandaag de burgers de 
meeste zekerheid in de vrijheid heeft ge
geven. 

De liberale stroming, die uitgaat van het 
individu is overduidelijk ook een stroming 
die in theorie de voorkeur geeft aan oplos
singen waarin het aandeel van staatsinter
ventie zo gering mogelijk is. Dit gezegd 
zijnde, lijkt de liberaal van vandaag na
tuurlijk niet meer op de robotloto van de 
klassieke 'liberaal'. Er bevinden zich vrij
wel geen liberalen in Europa meer die 
voorstander zijn van invoering van het ge
drag gebaseerd op de overtuiging dat het 
welzijn van de samenleving en van de bur
gers het natuurlijke bijprodukt is van het 
vrije spel van economische wetten. Zelfs 
de principes van 'minimum-inkomen' en 
van 'sociale zekerheid' hebben zij zonder 
reserves overgenomen. 

De socialistische stroming legt de na
druk op de samenleving. Het woord 'so
cialisme' is in 1830 uitgevonden door de 
journalist Pierre Leroux. De term moest 
wei snel succes hebben, ongetwijfeld ten 
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gevolge van het feit dat ieder, die ernaar 
streefde de behoeften van de mens en 
van de samenleving terug te brengen 
naar het centrum van het open bare Ieven, 
zich zonder bezwaar het opschrift kon 
toeeigenen. Het was in werkelijkheid 
reeds Saint Simon die twintig jaar eerder 
begreep dat het laissez faire, laissez pas
ser van de Physiocrates naar de onder
gang leidde. Hij ging, zoals zijn opvolgers, 
proberen nieuwe oplossingen voor te stel
len. De verpletterende ontwikkeling van 
de mdustrie bracht inderdaad totaal on
verwachte problemen die niet meer be
heerst konden worden door de technie
ken van de regering van het Ancien Re
gime. In deze stroming moet speciaal mel
ding worden gemaakt van Proudhon en 
Fourier, twee niet-gewelddadige socia
IJsten, die de marxistische school een 
beetJe gemakkelijk kwalificeert als 'utopi
sche socialisten'. 

Het was logisch dat het communisme 
zou voortvloeien uit de verdere ontwikke
IJng van deze gedachtenstroming, het
geen echter niet wil zeggen dat men de 
stelling zou kunnen handhaven dat deze 
Revolutie fataal was, noch dat men de 
sterk democratische gezi ndheid van de 
sociaal-democraten in twijfel zou kunnen 
brengen. Karl Marx heeft zijn stempel ge
drukt op de socialistische stroming. In Ieite 
1s hiJ de anti-physiocrate. Tegenover het 
determinisme van de economische wet
ten, stelt hij het pseudo-wetenschappelij
ke determinisme van de historische wet
ten die hij daartoe uitvond. Tegenover de 
irrationele redenering waaruit de notie 
voortvloeit volgens welke het welzijn van 
samenlevingen en van de individuen het 
'noodzakelijk bijprodukt is van het vrije 
spel van economische wetten', stelt hij de 
contra-irrationaliteit van de notie volgens 
welke dat welzijn het 'noodzakelijke bij
produkt van de verovering van de macht 
door de arbeidersklasse' zou zijn. 

Het kader van dit artikel laat niet een 
meer gedetailleerde analyse van het werk 
en het handelen van Marx toe die nodig 
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zou zijn voor een precieze waardering van 
de marxistische stroming en van de gevol
gen die daaruit zijn voortgesproten. 

De christen-democratie lijkt van deze stro
mingen de laatst geborene. Men zou ge
neigd kunnen zijn haar te zien als een syn
thesepoging van de liberale en socialisti
sche stroming. Zij is niets daarvan. In wer
kelijkheid tracht de christen-democratie 
de samenleving te reconstrueren op een 
rationele basis, op basis van normen die 
zijn vastgesteld ten dienste van de mens 
zeit en niet ten dienste van de economie. 
Zij brengt economische en sociale aange
legenheden in de kring van bevoegdhe
den van de staat. De Duitse christen
democratie heeft de notie van de Soziale 
Marktwirtschaft gepopulariseerd. Zij be
schrijft uitstekend de definitie van de eco
nomie die kenmerkend is voor christen
democraten: het gebruik maken van de 
technieken van de markteconomie met 
het oog om de doeleinden van de samen
leving te dienen. De christen-democratie 
in haar huidige vorm is in continentaal 
Europa en in Latijns Amerika ontstaan na 
de Tweede Wereldoorlog. Zij is echter niet 
uit het niets voortgekomen. De Anti
Revolutionaire Partij uit Nederland is zon
der twijfel de eerste georganiseerde uit
drukking van deze wil om te handhaven of 
te herstellen of in te voeren een voor
uitstrevende samenleving gebaseerd op 
norm en die wij als menselijk zouden kwali
ficeren. Dit is helemaal niet tegenstrijdig 
aan de Evangelische inspiratie: men kan 
inderdaad geen weerstand bieden aan 
God en aan de mens. De Baskische Natio
nalistische Partij is ook een van oudste uit
drukkingen van deze politieke stroming. 

Slotoverwegingen 
De Franse Revolutie heeft Frankrijk niet 
begiftigd met solide instellingen. De insti
tutionele en politieke i nstabiliteit van 
Frankrijk is pas tot stilstand gekomen na 
de vestiging van de vijfde republiek in 
1958. Na de monarchie heeft zij gekend 
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de republiek, het directoire, het keizerrijk, 
de restauratie, het tweede keizerrijk en 
drie andere republieken. Ter vergelijking 
kan men vaststellen dat de Engelse Revo
lutie Groot Brittannie begiftigd heeft met 
instellingen die sinds drie eeuwen hebben 
gefunctioneerd zonder op enig essentieel 
onderdeel te zijn veranderd. En evenzo 
heeft de Amerikaanse Revolutie de Ver
enigde Staten instellingen gegeven die 
sinds twee eeuwen zonder enige aanmer
kelijke wijziging functioneren. De uitstra
ling van de Franse Revolutie heeft dan ook 
geen betrekking op het institutionele voor
beeld, maar uitsluitend op de waarden die 
zij heeft uitgeroepen, met name van de 
rechten van de mens en van de morele 
boodschap van de drieslag vrijheid, gelijk
heid en broederschap, evenals de dialec-
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tiek van verandering die zij heeft voortge
bracht. Het 'einde van de ideologieen' 
verlangd of aangekondigd door sommi
gen, is een ijdele droom. Men kan twee 
eeuwen geschiedenis die op onuitwisbare 
wijze het politieke gevoelen van Europa 
en Latijns Amerika hebben gemarkeerd 
eenvoudigweg niet buiten beschouwing 
Iaten. Nog minder kan men de dynamiek, 
die deel uitmaakt van onze cultuur zelf en 
het wezen van ons erfgoed van politiek 
denken vormt negeren of - slechter -
ontkennen. Het is realistisch die dynamiek 
te aanvaarden. 

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 6/7/89 
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Prof. mr. A.M. Donner 

De ideeen der Franse 
Revolutie 

De 1deeen der Franse Revolutie worden 
wei gebru1kt als een soort doekje-voor-het
bloeden; kntiek op het gebeurde en zijn ef
fecten wordt dan opzij geschoven met de 
opmerking dat de ideeen toch goed wa
ren, zelfs voorbeeldig en richtingwijzend. 
U1t FrankriJk zelf stamt de verdedig1ng: La 
revolution est un bloc, met andere woor
den, ga niet onderscheiden en nuance
ren, doch neem het een met het ander en 
zeg daarop dan ja of nee. Oat klinkt vriJ 
realistlsch wat gebeurd IS, is helaas ge
beurd, maar ze bedoelden het goed en 
daar gaal hel maar om. Is dal zo? 

Kunnen we zo met de geschiedenis om
gaan? De historic1 zelf, die ons de geschie
denis wei eens als maalstaf en levenswel 
voorhielden, zijn 1ntussen verdeeld ge
raakl door de vraag wat de kern, het we
zen, van de geschiedenis wei is. Naast en 
soms legenover de geschiedenis als een 
slroom van gebeuren waarin we mee
gesleurd worden, is de geschiedenis van 
de mentaliteil (dal wil zeggen van hel in de 
verschillende perioden overheersende 
bewustziJn), de t1jdgeesl, of de geschiede
nis van de ideologieen (wei le onderschei
den van de geschiedenis als ideologie), of 
de geschiedenis van de ideeen, die het 
mensdom hebben ge'lnsplreerd en be
heerst, als even wezenlijk en belangrijk 
voorgedragen. De geschiedenis richl 
zich. zoals dal tegenwoord1g heel, op Ia 
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longue duree en verwaarloosl de mensen, 
als enkeling en als groepen, die zich in de 
'slrucluren' overeind hebben moelen 
houden en gelracht hebben zichzelf levin
den. Dan valt eerder de nadruk op de eco
nomie en de inslellingen dan op degenen 
over w1e dil alles is heengegaan en die hel 
loch (soms huns ondanks) hebben be'tn
vloed, dikwijls legen anderen in, legen de 
overheersende richting of consensus in. 
Welke 'rol' spelen de mens en de mensen 
in de geschiedenis en in de geschiedbe
schouwing (marxislische of niet
marxislische) en waar koml 'een rol spe
len' op neer? 

Zulk 'Opgepast!' en 'Uitkijkenl' past ze
ker nu 'loonaangevenden' en wie zich 
daarvoor aanbieden, oproepen om hel 
tweede eeuwfeest van de Franse Revolu
tie luislerrijk te vieren en daarvan een 
volksfeest willen maken, le Parijs en le 
Moskou. Bij die feeslen en - naluurlijkl -
congressen zullen de mensenrechten in 
het middelpunl staan. lmmers bij de 
'ideeen' hebben we allereersl le denken 
aan 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' 
- als U daar de voorkeur aan geeft solida
rileil -; ideeen die universeel zijn. 

De hele wereld wordl dan ook op hel 
feesl genodigd en wie niet koml, veroor
deell zichzelf. Hel gaal om 'zedelijke waar
den' die als men hel goed bekijkl altijd al 
op de een of andere wijze hebben gegol-
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den, aanvankelijk nog verhuld en langs al
lerlei sluipwegen, maar die na de revolutie 
hun voile ontplooiing hebben gekregen 
onder de namen democratie en emanci
patie. BiJ die Kampf ums Recht - om de 
uitdrukking te bezigen van iemand (Von 
Jehring) die wist waarover hij sprak, toen 
hiJ opmerkte dat het allemaal niet vanzelf 
en langs lijnen van geleidelijkheid zou ko
men - is er heel wat gevochten en ver
volgd (maar namen noemen we niet). De 
ideeen mogen dan zindelijk geweest zijn 
en het nog wezen, het gebeuren was het 
niet, want er moest veel worden omge
wenteld en gerevolutioneerd om de oude 
levenswijzen en 'structuren' door andere, 
betere, te vervangen. 

Om de ideeen van de 
Revolutie is heel wat 
gevochten en vervolgd. 

Waren die ideeen wei zo zindelijk en wa
ren de 'waarden' al dit leed en verlies wei 
waard? Het zegt veel, dat er bijna twee 
eeuwen zijn voorbij gegaan voordat die 
vraag serieus genomen is; bijvoorbeeld 
bij de geschiedbeoefening en -beschou
wing, die naar eerlijke afweging streeft, en 
dan niet veel verder komt dan tot innerlijke 
tegenstrijdigheden en evidente mislukkin
gen (de revolutie verslindt haar eigen kin
deren), en aarzelend besluit dat, zoals in 
de hele geschiedenis, de uitkomst de ver
wachtingen niet heeft bevestigd. De katte
rige stemming, die lang als een 'rechts' 
complex werd beschouwd, maakte zich 
van links en rechts samen meester: 
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schuldgevoelens en kwaad geweten wer
den algemeen. De stell1ng dat 'de ideeen' 
loch lichtend waren en heil hebben ge
bracht wordt daardoor wei erg gerelatt
veerd. Maar het zou onwellevend ziJn om 
dat te onderstrepen en zo andermans 
feest te bederven. 

Het is dan ook niet om het wapen in de 
wond om te draaien (maar ter vermijding 
van misverstand) dat de tdeeen nader 
moeten worden bezten. De 'grondrech
ten' zijn wei het voornaamste wat ervan 
overgebleven is, want de andere ideeen 
(het nationalisme, de nationale soevereini
teit en de omwentelingsgedachte zelf) 
worden al lang niet meer of op veel ge
dempter toon gevierd. En die rechten da
teren niet van de Declaration des drafts de 
l'homme et du citoyen, de Verklanng van 
de Rechten van de Mens en van de Bur
ger. Het verband tussen de Franse Revo
lutie en de eerdere Amerikaanse opstand 
tegen het Engelse moederland werd al 
lang verhuld, ten dele bewust, maar 
vooral omdat Fransen ztch nu eenmaal ai
leen tnteresseren voor wat tn eigen omge
ving geschiedt en gedaan wordt en dit pa
rochiaal perspectief met succes aan ande
ren hebben aangepraat of opgedrongen. 
(Pas wat in Parijs gebeurt en wordt ge
zegd, betreft de hele wereld.) De prioriteit 
van de Amerikaanse verklartngen van 
burgerrechten en die van de nog oudere 
Bill of Rights der Glorious Revolution van 
1688-1689 worden aan deze zijde van de 
oceaan niet veel belicht. 

Het heet dan dat de zaken niet goed te 
vergelijken zijn: de oudere verklaringen 
gingen immers over de traditionele rech
ten van de true-born Englishman terwtjl 
men zich in 1789 op de universele rechten 
van de mens richtte. In die, met de geest 
der verlichting samenhangende, pretentie 
van universaliteit of algemeen geldtgheid 
zit dan juist het verschil: de revoluties tn 
Engeland (1688) en Noord Amerika wa
ren in wezen opstanden van vrijheidslie
vende burgers en gezeten boeren tegen 
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een overmoedig centraal gezag, waarbij 
de bezitlozen en de slaven makkelijk over 
het hoofd werden gez1en. Zeer concreet 
kwam men op voor de eigen positie en 
rechten en zo er al gesproken werd van 
every man, dan dacht men in de eerste 
plaats aan z'n kornuiten en z'n buurlieden 
(als ze tenminste geen royalist, loyalist of 
papist waren). Pas de verlichte en abstract 
denkende geesten te PariJS trokken de za
ken recht en namen de 'natuurlijke' gelijk
heJd ernstig. Hoe dat klopte met de natio
nale soevereiniteit, daar kwam men toen 
niet uit en, zo lijkt het, nog altijd niet. De 
moeilijkheid IS immers dat zodra men de 
rechten van ieder individueel tegen de an
deren wil waarborgen, de vraag rijst hoe 
het dan met de rechten en aanspraken 
van die anderen (de samenleving) gaat. 
Vandaar dat de grens van de mensen
rechten werd gezocht in /a loi, de wet, een 
term die in de Declaration geregeld terug
keert. 

Nationaliteitswetten, regelingen wie 
Fransman of Nederlander - en dus bur
ger in voile rechten mag helen - zijn dan 
ook pas in het na-revolutionaire, Napo
leontische tijdvak, ingevoerd. Zulke wet
ten zijn in zichzelf tegenstrijdig en nemen 
als het ware terug wat er beloofd was: ziJ 
maken onderscheid tussen burger en niet
burger en verlenen privileges (vaak het 
kiesrecht, maar nog vaker de dienstplicht). 
Wat universeel, algemeen geldig heette 
wordt stuksgewijs verleend en uitgedeeld 
via loketten en doorlaatposten. Wij mer
ken tegenwoordig wei dat het 'asielrecht' 
en het as1el-zoeken haaks staan op het 
schone wereldbeeld. De praktijk stelt haar 
e1sen en biJ de harmonisatie van 1992 zal 
de spanning tussen eenheid en verschei
denheid zich nog wei vaak openbaren. 

Die spanning tussen eenheid en ver
scheidenheid IS trouwens niet nieuw. Wel
iswaar hebben vel en, toen de Fransen ons 
in 1795 kwamen bevrijden, wei gemop
perd dat de vermeende nieuwe rechten 
en vrijheden, welke men ons bracht, in de 
republ1ek reeds lang inheems waren en 
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door onze traditionele, beweerdelijk ver
ouderde instellingen nog altijd goed wer
den beschermd, maar dat gold slechts als 
men burger was en burgerrechten bezat. 
Katholieken en joden bijvoorbeeld waren 
altijd achteruitgezet en over het hoofd ge
zlen en zij hebben de Franse komst dan 
ook anders gewaardeerd dan pro
testantse Noorderlingen. Ook al waren de 
Nederlanders met elkaar vertrouwd ge
raakt en al hadden ze de verschillen niet 
meer op de spits gedreven, toch zagen en 
beleefden zij de dingen niet gelijk. Het 
ax1oma dat de mensen en hun rechten 
overal dezelfden zijn, kan men wei afwij
zen, maar het universalisme heeft ons ook 
iets te zeggen en in menig opzicht moet en 
mag het als een uitdaging worden be
schouwd. Het is geen oplossing maar het 
stelt vragen aan de orde die te lang onder
drukt bleven. 

Universalisme is geen 
oplossing_ 

Neem het onderwijs; in CDA-gezel
schap toch niet zo' n willekeurige buiten
plaats. Het heeft de generatie van Groen 
van Prinsterer en zijn medestanders heel 
wat moeite en strijd gekost om zich te ver
zoenen met de gedachte dat de school 
toegankelijk (en dus geschikt) moet zijn 
voor aile gezindten en groepen. Zljn 
oplossing was de algemene en openbare 
gezindtenschool, die zou opvoeden tot 
christelijke en maatschappelijke deugden 
met inachtneming van de plaatselijke 
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nuances en voorkeuren. Het was een com
prom is tussen de eisen van het nationale 
en die van het bijzondere en eigenaar
dige, dat, zoals ieder compromis, vol re
serves en consessies zat. Hij heeft het ver
loren tegen de combinatie, die de toe
komst had, die aan de ene zijde de open
bare school volstrekt algemeen maakte, 
maar aan de andere zijde vrije (onbe
kostigde) bijzondere scholen toeliet. Hoe 
dat uitliep op de pacificatie, waarbij de 
openbare school praktisch aan de (ver
lichte) vrijzinnigheid werd overgelaten on
der voorwaarde van de financiele en ook 
kwalitatieve gelijkstelling van de bijzon
dere met de openbare school, is bekend. 
Praktisch werd de vrijheid van onderwijs 
in gedempt-universalistische zin aan
vaard: voor de een een overwinning van 
de vrije school, voor anderen het opgeven 
van de eis van nationaal onderwijs. Over 
de uitvoering kibbelen we opnieuw sinds 
voordien onbekende ethische groepen 
zich hebben aangemeld. De steeds fede
ratieve gedachten van Groen zijn plura
listische geworden: wie maar voldoende 
van het eigen gelijk overtuigd is om zich 
daarvoor in te spannen, krijgt binnen de 
bestaande 'referentiekaders' gelijk. De 
waarheidsvraag lijkt te slapen gelegd; of 
dat nu emancipatoir en bevrijdend is, is 
een andere kwestie (die nlet in een zin te 
beantwoorden valt). 

De ideeen der Franse Revolutie lijken, als 
ze worden uitgesproken, wei een open ba
ring en schiJnen een vanzelfsprekendheid 
(evidentie) te bezitten, die makkelijk tot de 
slotsom leidt dat wat als rechten van En
gelsen, van Fransen of van Nederlanders 
werd gevorderd, goed beschouwd rech
ten van ieder mens zijn en dan ook ieder 
gelijkelijk behoren toe te komen. Maar bij 
de uitwerking en verwezenlijking van 
zulke evidenties treden complicaties op 
en ontstaat veel misverstand. De onder
vinding dat het opkomen door het Westen 
en het Noorden voor de erkenning van de 
'mensenrechten', in het Oosten en Zuiden 
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wordt ondervonden als neo-koloniale poli
tiek ter verdediging en afdwmging van de 
eigen maatstaven, heeft ons iets te zeg
gen en moet bescheiden maken. De ult
spraak dat mljn rechten miJ pas waardevol 
lijken indien ze ook mijn naaste toekomen 
en steunen, doet bij het eerste horen wei 
zeer altru1stisch en opofferend aan. Maar 
wiJ d1enen op te passen dat zulke indruk
wekkende ontferming over andermans el
lende en gebrek niet uitloopt op een zich 
over de hele wereld 'ontfermen' in d1e zin 
dat wlj kiezen hoe zij zich moet ontplooien 
en vriJ behoort te zijn Men behoeft de 
eigen nationale emancipatleraad maar te 
beluisteren om te horen hoe makkelijk we 
aannemen dat de ander vanzelfsprekend 
in wezen net zo is als w1jzelf en dan onze 
eigen verlangens en doelstellingen aan el
kaar toedenken en toedichten. Ego1sme 
(egocentrisme) en altru1sme z1jn in 
abstracto wei aan elkaar tegengesteld, 
maar in de praktijk lopen ze vaak door el
kaar heen, zodat het recht om te Ieven tot 
een plicht wordt om zo te Ieven als de 
spreker het verlangt (of zoals het hem het 
beste uitkomt: be reasonable, do it my 
way). 

Het gelijkheidsadagium (ieder wordt in 
gelijke gevallen gelijk behandeld) wordt 
pas een gelijkheidsprincipe als ervan 
wordt uitgegaan niet dat het mensdom ge
lijk is, maar, in tegendeel, dat het einde
loos verscheiden is, zodat 'gelijke geval
len' eerder een uitzondering dan de regel 
vormen. 

Daarom is vereenvoudiging (simplifica
tie, un1formering) zo verle1delijk en zo ge
vaarliJk. Niet de minste vrucht van de 
Franse Revolutie (beter: van de revolutlo
naire, onder andere milita1re krachtsin
spanning) is de bureaucratie; de kerken 
zeggen bij voorkeur 'technocratie' als om 
te verzwijgen dat het andere, de bureau
cratie, in verleden en heden bij Rome en 
Geneve begint. De gel1jkheid Is niet een 
(biologische) levenswet, maar een (zede
lijke) leefregel; geleerd gezegd: het is een 
d1alectische, dat wil zeggen in zichzelf te-
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genstrijdige norm, die niet is, maar die 
geldt Ieder beh66rt in gelijke gevallen ge
liJk te worden behandeld; weliswaar zijn 
we niet gelijk, maar loch allen Gods kinde
ren, Zijn schepselen, en als zodanig beho
ren wij als broeders (en zusters) met elkaar 
om te gaan en te Ieven. Er bestaat een 
spanning tussen de verscheidenheid en 
verschillen die ons keer op keer voor ogen 
komen, opvallen en hinderen, en de gelijk
heid die wij - ik weet geen beter woord -
belijden en proberen te betrachten. Met 
woorden als 'belijden' en 'behoren' is aan
gegeven dat hier niet de eigen wil of waar
neming heerst, maar dat wij eens anders 
wil of wet aanvaarden en ons daarnaar 
richten. Het zo stellende kom ik heel dicht 
bij een zaak die de gedachten al eeuwen 
lang heeft bezig gehouden en verward, 
namelijk het punt van de vrije wil: is het 
menselijk oordeel vrij, willekeung en on
bestemd of is het onvrij, gebonden en on
derworpen? Oat zijn v66r, tijdens en na de 
Reformatie geloofsvragen geweest. Wie 
beslist? Wat is het wezen van mensen, din
gen en gebeurtenissen? Het kruis (deftl
ger: de crux) van zulke vragen is dat het 
antwoord al met de vraag gegeven is: is 
het antwoord op dat 'vrij?' of 'onvrij?' zelf 
nu in vrijheid of onvrijheid gegeven of te 
geven? Onder dat dilemma komen we niet 
uit door over het psychische te beginnen 
en elkaar voor te houden dat psychologie 
(zielkunde?) en psych1atrie leren dat nie
mand zonder (aangeboren of verkregen) 
dwangvoorstellingen of eigenschappen 
bestaat. Dan raken we in onze woorden 
en begrippen verstrikt, draaien tot dol war
dens rand; maar de zaak ligt nog dieper, is 
nog minder te grijpen of in te vullen, word! 
on-be-grijpelijk. 

Maar tach ... we willen het weten (iemand 
zal opmerken dat de zwarigheid reeds 
met die twee werkwoorden is gegeven: 
gaat het weten op het willen terug of, om
gekeerd, het willen op het weten?). Het 
besef, de indruk, de ervaring, dat wij ons 
lot en Ieven niet in eigen hand hebben, 
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wisselt voortdurend (van ogenblik tot 
ogenblik), met het besef dat wij er tach iets 
mee doen, dat wij moeten k1ezen. Om het 
in termen van de reformatoren te zeggen, 
de afwijzing van het liberum arbitrium (de 
vriJe wil) brengt Luther tot de belijdenis van 
die Freiheit eines Christenmenschen en 
de nadruk op onze verantwoordelijkheid 
is voor Calvijn niet in strijd met de voorbe
schikking. Of om het met latere en eerdere 
denkers te zeggen: determinisme en inde
termJnisme sluiten elkaar niet uit, het zijn 
momenten van ons den ken, beter van het 
Ieven en van de werkelijkheid, die wij niet 
kunnen verenigen, niet met elkaar kunnen 
verzoenen, maar waarvan wij het bestaan, 
de kracht, wei beleven. Oat kan ondrage
lijk zijn en er zijn mensen die er gek van zijn 
geworden en tot wartaal gebracht Want 
het is erg moeilijk er zich bij neer te leggen, 
het (nederig) te aanvaarden en er zelfs 
vreugde aan te beleven. 

En dan de vrijheid; de idee van de vrijheid. 
Zijn wij vrij of zijn wij het niet? Behoren wij 
vrij te zijn of behoren wij althans (ten
minste!) met elkaar om te gaan als vrijen? 
Het is goed te begrijpen dat velen (duizen
den, miljoenen?) de boodschap 'maar we 
zijn loch vrij, we zijn tach eigen baas? als 
enkeling en gezamenlijk' als een openba
ring en bevrijding hebben ondervonden 
en de verhoudingen anders zijn gaan zien 
en gaan inrichten. lk ben geen medicus of 
natuurkundige en de problematiek van 
gedwongen opname en behandeling pro
beer ik dus te Iaten rusten. lk ben wei jurist 
en zit dan met de vraag: wat is recht? In 
hoeverre zijn er vrijheidsrechten en wat is 
hier de grens, is er wei een grens? Zoals 
gezegd heeft de reeds genoemde Decla
ration die grens gezocht in de wet; de Bills 
of Rights waren anders gegroeid en 
noemden de law; sindsdien is het de 
vraag die door (internationale) recht
spraak pleegt te worden beslist, of en in 
hoeverre beide begrippen elkaar dekken. 
Het grondprobleem voor juristen steekt op 
de verhouding van de vrijheden of rech-
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ten d1e verzekerd en gewaarborgd wor
den tot de eisen van een samenleving (als 
regel een staat) d1e door wet (regeling) en 
rechtspraak worden gesteld en gehand
haafd - niet eens en voor goed, maar in 
een voortdurende ontw1kkeling, in 'rechts
v1nd1ng' en 'rechtsvorm1ng'. Hoe groat de 
spann1ng tussen het een en het ander kan 
ZIJn. ondervinden we dagelijks en anders 
houden de media ons wei op de hoogte. 
Het resultaat is vaak verwarrend en grillig, 
hoewel 1eder zegt naar overz1chtelijkheid 
en doorzichtighe1d te streven. De bureau
cratle groe1t erdoor in tal en last, en velen 
v1nden daarin of daarbij hun bestaan: 
standen en kasten kan men wei afschaf
fen. maar ze lijken soms onuitroe1baar. 

Wat overbliJft van de revolutiona1re kreet is 
de broederschap'. Niet dat zij duidelijker 
en minder omstreden zou wezen dan de 
vriJheid of gelijkheid (zie boven), doch ziJ 
IIJkt nod1ger naarmate w1j ons aftobben om 
het eens te worden over de 1nhoud (en 
consequenties) van vrijheid en gelijkheid. 
Men behoeft het begr1p niet te vertalen om 
te beseffen dat het over een zaak gaat van 
andere aard dan de twee voorgaande be
gnppen. Er IS in de drieslag 1ets van een 
opklimmende reeks de vnJheid lijkt ons 
zelf (m1jzelf) toe te komen; de gelijkheid 
duidt aan dat wij (1k) niet aileen ziJn maar 
op anderen en andermans rechten moe
ten verdacht blijven de broederschap 
zegt 1ets of zelfs vee\ over de w1jze waarop 
we met elkaar moeten omgaan. Aan zulke 
1deeen als vriJheid en gelijkheid z1jn regels 
te ontlenen. die zich tot 1eder. ongeacht 
ZIJn gezmdheid en geestesinstelling, rich
ten en van hem of haar een nalevmg ver
wachten welke te controleren en (tot op 
zekere hoogte) te verzekeren is, des
noods met de sterke arm of met financ1ele 
voor- en nadelen. (Maar w1e contro\eert en 
verzekert?) Met de broederschap is data\ 
anders. De genoemde 'plichten' betamen 
aile drie; ziJ bevatten aile drie een appel, 
een opdracht en een opgave. Maar 1n het 
laatste geval1s dat betamen n1et meer iets 
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waarover we door anderen maar ter ver
antwoording kunnen worden geroepen. 
De verantwoording geschiedt ergens an
ders: in geweten of 1n de binnenkamer. Is 
het niet zo dat die broederschap nodiger 
is naarmate er wordt geworsteld, gerede
kaveld en geheerst over de juiste strek
king en omvang van VriJheid en gelijk
held? Het besef elkaars broeders (en 
zusters) te z1jn, tot een familie, zo niet een 
gezin te behoren, ontwikkelt zich slecht 1n 

liJden en streken van welvaart en onge
dwongen groe1. Pas onder de druk beset
fen we elkaar nod1g te hebben om te Ie
ven, overe1nd te kunnen bl1jven en een 
plaats te kunnen vmden. 

De drieslag vormt 1nderdaad een reeks, 
ook in die zin dat het volgende tel kens een 
verdieping is van het voorgaande. De 
broederschap stelt de gelljkheid in een be
paald Iicht dat verduidelijkt waarom het 
gaat en waarop het aan komt. Zo zegt ook 
de gelijkheid iets (niet alles) van de vrij
heid. 

Broederschap ontwikkelde 
zich slecht in tijden en 
streken van welvaart. 

Het zou veel te simpel en te betweterig 
ziJn om de drie nu als een ouderwetse ver
rekijker in elkaar te willen schuiven. Als 
daarstraks werd opgemerkt dat men 
gaande van de vnjheid naar de broeder
schap v1a de gelijkhe1d opkl1mt van 
(rechts)verpl1chting naar (zedel1jke) roe
ping en vermaning, dan betekent dat ook 
n1et dat ze aile drie evengoed als plicht en 
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als vermaning moeten en mogen worden 
uitgelegd. Vrijheid, gelijkheid en broeder
schap zijn niet hetzelfde. Het zijn elemen
ten, aspecten van de omgang met elkaar 
- ieder met eigen nadruk en strekking. 
Het gaat er maar om hen, zo goed en zo 
slecht als we kunnen, met elkaar te ver
zoenen en daarbij hebben we niet te gauw 
over elkaar te oordelen of te heersen, el
kaar te regelen en te ordenen. De drie 
zeggen aile iets over rechten en vrijheden; 
ZIJ vormen elkaars grens en def1n1tie. De 
samenleving is geen ziekenfonds of on
derlinge verzekeringsmaatschappij. Zo 
kan het soms 1n Nederland wei eens liJken, 
maar we hebben de informatie door me
dia en anderen om duidelijk te maken dat 
het ook anders kan en is en dat wiJ zeer be
voorrecht zijn als het soms zo lijkt. Bedenk 
echter: de broederschap zegt ons nu een
maal niet hoe het is doch hoe het h66rt. 
Die twee gezichtspunten (perspectieven) 
val len zeker niet sam en. Vaak lijkt het alsof 
ze haaks op elkaar staan. Er valt met de 
roep om vrijheid, gelijkhe1d en broeder
schap pas te Ieven als daarin niet de af
kondigmg wordt gehoord van een nieuwe 
orde van zfJn, maar een boodschap hoe 
het zou horen te wezen. Zo fs het toch: om
dat het zo h66rtl 

ZiJn de 1deeen der revolut1e aanvaard
baar? Tot op zekere hoogte en met allerlei 
reserves. Z1j ziJn, althans de wijze waarop 
ze worden voorgesteld en ingeroepen, op 
grote tegenstand, zeg maar op afkeer 
gestuit. Men behoeft maar aan Groen van 
Prinsterer met zijn 'Tegen de revolutie het 
Evangelie' of aan paus Pius IX met zijn ver
maning tegen het liberal1sme te herinne
ren, om te doen beseffen dat die uJtda
gende ideeen bij de kerk slecht gevallen 
zijn. Daar was men gewoon om mens en 
wereld op een heel andere man1er te zien 
dan bij de revolutie die het verl1chte lk als 
uitgangspunt nam. De golf van pretentles 
over het mensel1jk vermogen om te weten 
en te willen. De verkondiging van de volks
soevereinitelt en van de heerschappij van 
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de (volks)wil) die over Europa sloeg, stuitte 
op het antwoord: maar we weten toch wei 
beter; in zulk weten en willen geloven we 
niet - het is anders, zo hebben we ge
leerd en ondervonden, daarvan brengt U 
ons niet zomaar af. Oat verschil 1s Ultge
groeid tot een tegenstelling die door de 
wederzijdse hardnekkigheid en onbuig
zaamheid tot een ant1these werd van be
ginselen en levensbeschouwingen, waar
biJ ieder naarmate hiJ meer doordrongen 
raakte van het ongel1jk van de ander, als 1n 
de weeromstu1t sterker vasthield aan het 
eigen gelijk. Het schijnbaar vredig en 
open landschap raakte ontsierd door 
vestingwerken, omdat 1eder op overval en 
plundering bedacht raakte. Het klimaat 
verslechterde en het eind was dat nieuwe 
generat1es de vestingwerken en bunkers 
of wei als een sta-in-de-weg beschouw
den en ze wilden opru1men of wei als een 
eerbiedwaard1g en beschermenswaard 
monument dat gekoesterd moet worden 
als een erfenis, die de horizon vertrouwd 
en herkenbaar maakt. 

In deze tijd concentreert de aandacht 
z1ch op andere problemen zoals dat van 
het milieu, de leefbaarheid van het land. 
Ook daarb1j worden de verschillen tot te
genstellmgen. Men wordt onverdraag
zaam en fanatiek omdat men zich zo 
machteloos voelt met z1jn gelijk. Op die 
manier zitten wiJ, vergeleken met een vo
rige tijd, een verd1eping lager: het gaat om 
het 'welziJn' in de schepping. om de ecolo
gJe van mens en wereld, maar het niveau 
is anders, voor de een hoger. voor de an
der lager. De bekommeringen om het mi
lieu (of over de apartheid) driJven ook nu 
mensen tot revolutie en terrorisme ten
einde ieder wakker te schudden. Past te
genover zulke felheid n1et iets meer be
scheidenheid en besef van eigen onver
mogen, een erkenning dat het menselijk 
weten en willen z1jn grenzen heeft? 

De ideeen der revolutie hebben ons ze
ker 1ets te zeggen. N1et maar omdat ze zo 
waar zouden wezen, maar omdat ze 
schokken, de zaken weer in beweging 
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brengen en ons dwingen te overleggen of 
alles wei zo is als men tot nag toe meende. 
Die ideeen leren dat ons vooruitzien en 
voorspe!len maar van korte duur kan we
zen; de Hemel beware ons voor mensen, 
bewegingen en overheden die menen al
les te kunnen overzien en ons daarom ge
lukkig menen te kunnen en moeten ma
ken. Besliste en opgewonden mensen 
kunnen grate ongelukken bewerken 
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Doch dat betekent niet dat wij zonder op
winding zouden kunnen. Om met elkaar 
tach om te kunnen gaan moeten wij vooral 
de broederschap niet vergeten en leren 
ons over, voor en met elkaar te buigen. 
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J. Ellul 

Klein polemisch essay 
over het Handvest van 
de Rechten van de 
Mens en van de 
Burger van 1789 

Wantrouw ceremonieen en toespraken 
waarmee de rechten van de mens gevierd 
worden. De noodzakelijke tegenhanger 
van een verklaring van rechten moet een 
verklaring van plichten zijn. Oemocratie is 
niet mogelijk zonder persoonlijke deugd
zaamheid van de burgers. 

lk wordt er moe van overal in Frankrijk te 
horen over de viering van de Verklaring 
van de Recht en van de Mens en van de 
Burger komende augustus. De glorie van 
dit onvergankelijke monument wordt ly
rlsch bezongen. Het is goed een disso
nant te Iaten horen in dit fraaie ensemble. 
lk wil d1t doen door drie punten aan te roe
ren. 

Mijn eerste punt begint met de vraag: 
Heeft u de Verklar1ng zelf gelezen? Herin
nert u zich bij toeval het recht op verzet te
gen onderdrukking? Oat recht bevalt mij 
namelijk goed (artikel 2). Er is een autori
tair regime, dat ingaat tegen de wil van de 
bevolking, dat een macht uitoefent ten 
gunste van zijn eigen positie ... Te wapen 
burgers, roept de burger die meent dater 
sprake is van onderdrukking en hij geeft 
het voorbeeld. Maar hij zal zich zeer snel 
zelf in een dwangsysteem bevinden (en 
uiteindelijk de guillotine). Een ander recht 
dat me goed bevalt is dat van artikel17 de 
prive-eigendom is een voorwaarde voor 
de vrijheid van de burgers (dat hadden de 
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Romeinen al gezegd en uitgeroepen). 
'Een onschendbaar en heilig recht, nie
mand kan ervan beroofd worden'1 . 
Wei, wat zegt u ervan, mijn beste socialisti
sche vrienden? Nog steeds akkoord met 
dat bewonderenswaardige handvest? En 
toch: hoe waar is het, dat de mens zonder 
eigendom overgeleverd is aan de sociale 
liefdadigheid en aan de goedgunstigheid 
van de staatl En onze revolutionairen had
den het zo goed begrepen, dat hun zelfs 
de belastingen een onacceptabele bero
ving van eigendom toeleken, een vorm 
van machtsmisbruik. Daarom ook werd 
het woord 'Belasting' vervangen door 'bij
drage' (vrijwillig, zoals dat hoort): men 
werd eenvoudig opgeroepen om aan de 
staat te geven wat men juist achttel 

Maar ik ben nog niet klaar met lastige 
vragen! De gelijkheid? Zeker, artikel 1 
geeft de centrale verklaring waar men in 
het algemeen het hele handvest op terug 
voert, 'de mensen worden vrij en gelijk in 
rechten geboren' (behalve toch dat onze 
goede grondwetgevers in dit artikel so
ciale ongelijkheden die voortkomen uit het 
gemeenschappelijke welzijn hebben 
voorzien ... Maar hoe dan! Men vergeet 
dat van het begin af aan aile ongelijkhe-

1 Behalve 1n het geval van onte1genmg ter wille van het al
gemeen belang met een rechtvaard1ge en van te voren 
vastgestelde schadeloosstell1ng 
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den ziJn gebaseerd op gemeenschappe
lljk erkende belangen. Maar na deze prin
clpeverklaring volgt niets meer over de 
gelljkheid (behalve de gelijkheid voor de 
wet). 

En nog een keer, mijn goede vrienden 
d1e zonder ophouden de gelijkheid roe
men blanken en n1et-blanken, intelligen
ten en dommen (voor het moderne onder
WIJS zou dat betekenen: om de gelijkheid 
n1et te schaden moet men de niveauver
schillen tussen leerlingen onderdrukken 
en iedere klas 1n liJn brengen met het ni
veau van de domste ... ), mannen en vrou
wen,2 kmderen en volwassenen (vooral 
voor de pornografie), enzovoort, enzo
voort. Heeft u nog steeds zoveel bewon
dering voor dit prachtige handvest? Want 
de gelijkheid komt niet voor onder de on
aantastbare rechten! 

En dan: nadat de vrijheid eenmaal was uit
geroepen . . Wat een lacunes (voor mij 
die eraan hechtl), niets over de vrijheid 
van huisvesting (men ziet daar in de verte 
de apartheid), noch over de vrijheid van 
verenig1ng, noch over de vrijheid van on
derwijs, noch over de vrijheid van verga
dering .. TerwiJI dat nogal wat isl Het 
voornaamste dat weerklank heeft gevon
den is de vrijheid van meningsuiting en de 
vriJheid van drukpers ... Maar toch de 
restl Daar tegenover staat dan weer een 
artikel dat me wei bevalt, artikel 5: 'De wet 
heeft aileen het recht handelingen te ver
bJeden die schadelijk zijn voor de ge
meenschap. Wat niet door de wet verba
den is mag niet verhinderd worden, en 
n1emand kan gedwongen worden om iets 
te doen wat de wet niet beveelt.' Oat is 
goed. Maar u heeft het goed gelezen: de 
wet. En de wet, zegt men, zijn wij, de uit
drukking van de algemene will Pas dit 
wonderl1jke artikel nu eens toe! Houd ai
leen rekening met de wet, en dus de uit
drukking van de volkswil (dat wil normaal 
zeggen uitgesproken door middel van re
ferendum), en veeg vervolgens die tiental
len duizenden pagina's decreten, ar-
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resten, circulaires, ministeriele beschikkin
gen weg die in werkelijkheid de drijfveer 
van ons land zijn. Houd u aileen vast aan 
de wet. Weiger te gehoorzamen aan de 
ordonnanties van een regering die verre 
overschrijdt wat de wet haar toestaat. 
Overtreed met enthousiasme de onbegrij
pelijke circulaires en invulformulieren (zo
als bijvoorbeeld voor de belastingen of de 
sociale zekerheid). In het handvest staat 
zelfs nog mooier: de grenzen van de vrij
heid 'kunnen aileen bij wet worden vast
gesteld' (artikel 4). Welnu hier ben ik en
thousiast over! Aileen de wetgever heeft 
het recht mijn vrijheid in te perken! (Mijn 
grens: het genot van dezelfde rechten als 
de mijne door mijn naasten en door mijn 
gemeenschap.) Maar ziet u dit alles toege
past in onze samenleving? Oat komt neer 
op terugkeer naar een samenleving waar 
men elkaar van mens tot mens begrijpt om 
te weten te komen hoever ieders vrijheid 
strekt! Een samenleving bestaande uit 
kernen, uit verenigingen, uit autonome 
groepen ... Want men hoort niet bang te 
ziJn voor woorden: het is namelijk precies 
dat wat onze artikelen beogen: Veeg de 
politieke klasse weg na de regering te 
hebben weggeveegd! ... Gaat u dat wer
kelijk binnenkort vieren? Gaan onze poli
tici van rechts en links juist dat de heme! in 
prijzen met geweldige bewogen redevoe
ringen? Je zou dat in het achterhoofd 
moeten houden als je hen ooit serieus zou 
nemen. Stel je voor, dat enige duizenden 
burgers plotseling zouden opstaan en 
roepen: 'Oat is precies wat wij willen. Voor
uit burgers. Laten wij toepassen wat men 
zegt dat we moeten bewonderen! Woor
den zijn niet meer genoeg, Iaten wij zein 
daden omzetten!' Wat een paniek zou er 
uitbrekenl Maar ook wat voor charges van 
de oproerpolitie zouden er nodig zijn om 
de openbare orde te verdedigen! 

2 De lezer d1e m11 n1et kent versta m11 n1et m1s; 1n verschel
dene theolog1sche geschnften heb 1k bewezen dat de 
vrouw het hoogtepunt van de schepp1ng IS. het Voor
beeldl 
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Vrome wensen 
Jammer, maar nu ga ik als jurist precies 
doenl Een recht veronderstelt een sanctie 
(ook al is het niet de sanctie die het wezen 
van de wet uitmaakt!) en, noodzakelijker
wijs, een rechtbank om te evalueren of het 
recht op juiste wijze is toegepast, is ge
respecteerd, is verdedigd ... Welnu, ik zie 
in dit hele avontuur noch een sanctie, 
noch een rechter. lk ben daarom verplicht 
miJ af te vragen of het nog wei steeds om 
'rechten' gaat ... of aileen maar om vrome 
wensen, om aileen maar eenvoudige 
idealen en intentieverklanngen? Maar als 
dat het geval IS, waarom wordt er dan zo
veel ophef van gemaakt? Er zijn immers 
zoveel goede ideeen geweest in de loop 
van de geschiedenis; waarom v1ert men 
ze niet allemaal? Maar op deze he1kele 
vraag heeft de Verklanng snel een ant
woord klaar. Het is zelfs haar Ultgangs
punt: 'het natuurrecht'. De mens beschikt 
over natuurlijke rechten en men beperkt 
z1ch tot de erkenn1ng ervan. Daardoor 
worden wij in verlegenheid gebracht. Wat 
ziJn natuurlijke rechten dan wei? Men treft 
immers deze rechten niet aan gesch reven 
in het zenuwstelsel, noch in een van de 
moleculen van het menselijke lichaam, en 
deze rechten komen dus niet in de fysiolo
gische natuur voor. Waar ziJn ze dan wei? 
Sinds de Griekse filosofen zljn er bibllothe
ken met boeken volgeschreven om te we
ten te komen waarover men sprak. En het 
waren vast en zeker de theologen van de 
Middeleeuwen die de probleemstelling 
van deze vragen het best hebben gefor
muleerd. De Romeinse juristen kwamen 
niet verder dan de opmerking dat natuur
recht datgene is wat overeen komt met de 
orde van aile levende wezens (boom of 
vlinder). In dat geval was de inventaris 
snel gemaakt: geboren worden, groeien, 
trouwen, nakomelingen voortbrengen en 
sterven. Het is dus het recht dat biJ aile val
ken van de aarde gelijk is. Maar z1el Wan
neer men de verschillende rechten in 
ogenschouw neemt, zijn er geen twee ge
lijk. 
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Want wat is natuurrecht: polygamie of 
monogamie? De vendetta of het verbod 
op de vendetta, afstamming v1a de moe
der of afstamming via de vader, enzo
voort, enzovoort. Er zijn beslist geen lden
tieke rechten voor heel de aarde waar men 
een natuurrecht u1t zou kunnen afleiden. 
En het is nog erger als men de universele 
mensenrechtenverklaringen leest. Name
lljk wat hen in het algemeen karaktenseert 
is een verbijsterende expansie van 'rech
ten' (natuurlijke rechten), het recht op vrije 
tijd, het recht op werk, het recht op werk
gelegenheid, het recht op cultuur. Wat 
een ongehoord idee, welke cultuur? Die 
van de Bororo-mdianen? Waarom niet? Of 
die van de Japanners, of die van de Chl
nezen? Nee, het gaat eigenl1jk om de we
tenschappelijke cultuur, de geschreven 
cultuur, de Westerse cultuur. We weten 
heel goed dat daar buiten geen cultuur is. 
lk hoor het regelmat1g op de televis1e be
vestlgd worden en ik was uitgenodigd op 
een cultuurcongres (in 1988) waar een
voudigweg werd verklaard dat de cultuur 
een exclusief stedeliJk fenomeen is. Oat er 
buiten de stad nooit cultuur was. Oil is een 
verwaandheid, een onwetendheid zonder 
grenzen. Kortom recht op cultuurl En wat 
wilt u, daarna moet dlt z1ch wei verder ont
wikkelen. Er was oorspronkelijk zelfs 
sprake van het recht op Geluk. Denk een 
ogenblik na hoe die twee woorden met el
kaar in verband gebracht moeten worden. 
Recht en Gelukl BiJ welke rechtbank gaat 
u e1sen dat men u Geluk zou leveren? 
Welke sancties zijn er en tegen wie als u 
niet beschikt over het Geluk? Daarmee 
komt men 1n de sfeer van de volstrekte 
dwaasheid. En dat heeft weer een 
sneeuwbaleffect. Hetgeen me overigens 
doet herinneren aan wat ik heb gehoord 
op de televis1e, namelijk de plechtige ver
klaring dat kinderen recht hebben op 
sneeuw. Let wei, dit alles maakt deel uit 
van de 'natuurlijke rechten' van de mens. 
Moet u nagaan: zeggen tegen die kleine 
k1nderen uit Lapland of aan de andere 
kant u1t Kongo dat ze recht hebben op 
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sneeuw. lmmers, het is een natuurrecht 
Sterker nog: men heeft het recht op ge
zondheld uitgevaardigd. Het kind wordt 
geboren met de belofte, met de garantie 
op het recht op gezondheid, omdat dat is 
1ngeschreven in zijn natuur. En als het niet 
beschikt over die gezondheid? Oat is een 
afschuwel1jke ontkenning van gerechtig
heid, het IS een tegenstelling van de na
tuur, het IS een 'niet-recht'. En de be
zorgde jurist vraagt zich noodzakelijker
Wijs nog een keer bezorgd af: wat heeft 
deze notie van recht te maken met verha
len van dit soort? Die gaat steeds maar 
verder. 

Tegenwoordig weten wij dat aile kinde
ren het recht hebben om hoger onderwijs 
te volgen en dat aile studenten recht heb
ben om hun diploma te ontvangen. Het 
zakken voor het examen is ontoelaatbaar, 
het zakken is het bewijs dat de leraren 
slecht zijn of dat het onderwijs slecht in el
kaar zit Oat betekent dat leerlingen niet 
meer mogen zakken. En om het zakken 
voor examens tegen te gaan zou het nl
veau van de examens moeten dalen. En 
nog beter zou het zijn om de diploma's uit 
te re1ken zonder examens. En dat moet 
naar mijn mening uitdraaien op de su
preme wettelijke maatregel die het recht 
op een diploma perfect gaat opleveren: 
1eder kind krijgt biJ zijn geboorte in zijn 
wieg het diploma van ingen1eur of elektri
CJen. Oat zou tenminste de concrete toe
passing ziJn van het recht op gelijkheid. En 
als men ook nog christen zou zijn, zou 
men aan het handvest van mensenrech
ten nog kunnen toevoegen het recht op 
verloss1ng. Gelukkig hebben wij ons ont
daan van dergel1jk primitieve vormen van 
geloof. 

Laten wij een ogenblik stil staan bij de Uni
versele lslamitische Verklaring van de 
Rechten van de Mens (van de lslamitische 
Raad van 1982). De ideale code voor de 
menshe1d is de Koran gegeven door God 
aileen. D1t leidt tot de uitnodiging voor de 
gehele mensheid om deel te nemen aan 

Chrrsten Democratrsche Verkennrngen 6/7/89 

Christenen zouden aan het 
Handvest kunnen 
toevoegen: hetrechtop 
verlossing. 

de islam en de moslims hebben de heilige 
plicht de islam te verspreiden. Er is een 
verplichting om een islamitische orde te 
vestigen. Aile mensen moeten profiteren 
van de regels en waarden neergelegd in 
de Koran en de Soenna 

Aldus samengevat 
1 Het Ieven van de mens is ziJn Ieven. 

Recht op Ieven, maar wei onder het ge
zag van de wet. 

2 De mens is vrij geboren en heeft recht 
op vrijheid, maar wei onder het gezag 
van de wet. 

3 Aile personen zijn gelijk voor de wet. 
4 ledereen heeft het recht gelijk behan

deld te worden voor de wet. 
5 ledereen kan zijn gedachten uitdruk

ken, binnen de beperkingen die zljn ge
schreven door de wet. 

6 Ieder menselijk Ieven heeft het recht zijn 
Ieven te verwerven, maar wei conform 
de wet. 

Die wet die alles bepaalt IS de Sharia, dat 
w1l zeggen de Koran en de Soennal Het is 
een zonderlinge erkenning van de rech
ten van de mens die slechts bestaan bin
nen het kader van de Sharial Er zijn slechts 
twee uitzonderingen het recht op vrijheid 
van geweten en het recht op godsdienst
uitoefening. Het principe van de Koran: 
'er is geen religiedwang', moet de reli
gieuze rechten van minderheden regelen. 
En voorts een tweeslachtig artikel (19) vol-
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gens hetwelk iedereen een familie, een 
gezin kan stichten conform zijn geloof, 
maar ... iedere echtgenoot die die rech
ten bezit is onderworpen aan de verplich
tingen die worden genoemd in de Sharial 
Hij begrijpe het, die het kan! Hoe het ook 
zij, men ziet voldoende duidelijk dat het 
moeilijk is deze tekst te beschouwen als 
een integraal onderdeel van de theorie 
van het natuurrecht! 

Trouwens als het gaat om het onderwerp 
van de natuurrechten waarmee de mens 
vanaf zijn geboorte zou zijn bekleed de 
mens zou er aanspraak op moeten kun
nen maken tegenover degene d1e hen 
overtreden. Maar tegenover wie? Tegen
over de samenleving? Tegenover de 
naaste? Tegenover de regering? Het is 
overduidelijk dat deze beroemde rechten 
daarover niets toelaten en dat het puur en 
aileen gaat om woorden. In werkelijkheid 
bestaan ze slechts vanaf het moment dat 
een autoriteit heeft verklaard dat ze be
staan. Want wat dan tell is niet het betrok
ken recht, maar de verklaring van dat 
recht. 

Zonder een formele verklaring dienen 
deze beroemde rechten die de mens zou 
bezitten hem tot niets, aangezien hij hen 
immers tegenover niemand kan inroepenl 
Maar aan de andere kant, als een verkla
ring rechten gaat uitvaardigen (dus geen 
rechten die daarvoor al bestonden, maar 
de rechten die in werkelijkheid worden ge
schapen door de verklaring) zijn wij getui
gen van een toekenning van rechten aan 
de mens. Goed, waarom niet? Wat mij hin
der!, is dat deze toekenning het resultaat is 
van ver verwijderde vergaderingen zoals 
die van de Verenigde Naties, die hun 
teksten in dienst gesteld hebben van alge
mene ideeen, van een filosofie, van een 
idealisme en zonder enige referentie, 
noch aan de realiteit van de volken op wie 
deze verklaringen zouden moeten wor
den toegepast, noch aan de wil van de be
trokken mensen. Men vraagt hen slechts 
hun mening in een 'vertegenwoordigend' 
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systeem om wetten te maken. Maar wat is 
dat waard? In ieder geval is het duidelijk 
dater geen 'natuurlijke rechten' of univer
sele rechten bestaan, en dat de conceptie 
van de natuurlijke rechten die betrekking 
moeten hebben op de mens varieert over 
de verschlllende volken en over de tijden. 

lmprecieze taal 
01t leidt regelrecht naar een andere vraag. 
Men praat nu eens over een 'verklanng' 
van rechten dan weer over een 'handvest' 
van rechten. Oat is niet hetzelfdel Zonder 
dat wij het gewaar worden - en dit is te
ken van de imprecisie van onze taal -
hebben de media ons aangeleerd om dit 
soort zaken aan te duiden met oneigen
lijke woorden. Als het gaat om een 'verkla
ring' wil dat zeggen dat men het bestaan 
van die rechten constateert en dat men 
zich beperkt te 'verklaren' dat zij bestaanl 
Oat 1s echter een terugkeer naar de zoge
naamde 'natuurrechten'. Om te erkennen 
en te verklaren dat zij bestaan, zou een 
mens in Ieite bekleed moeten zijn met ze
kere rechten voorafgaand aan iedere ver
klaring, iedere wet, et cetera. Welnu, we 
hebben geconstateerd dat dat volstrekt il
lusoir is en dat de mens uit zichzelf en in 
zich geen enkel recht heeft. Het is de ver
klaring die de rechten in het Ieven roept. 

Maar wat is het recht? lk ben uite1ndelijk 
na lange dwaalwegen tot de conclus1e ge
komen dat het recht een spelregel is d1e 
een sociale groep zich oplegt om te kun
nen functioneren en om haar bestaan te 
kunnen voortzetten. Het is een van de le
vensvoorwaarden van een sociale groep. 
ledere groep geeft zichzelf die regels die 
zij beschouwt als zijnde onm1sbaar voor 
zichzelf. Maar het recht heeft niets te ma
ken met Gerechtigheid, met de Waarheid, 
of met de Vrijheid. Het is een spelregel en 
goed beschouwd kan men haar verande
ren, zoals men spelregels vervangt wan
neer men er genoeg van heeft. Maar zo
lang deze regel bestaat moet iedereen 
haar respecteren opdat het sociale spel 
mogelijk is. Ooen also! er een universele 
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verklaring van rechten gemaakt kan wor
den, is toegeven aan de illusie dat aile na
tJes, aile groepen hetzelfde spel spelenl 
En dat is, overduidelijk, absurd. 

Maar als de term 'verklaring' niet vol
doet, Iaten wij dan terugkeren tot de term 
'handvest'. ledereen schijnt het vanuit een 
roerende onwetendheid best te vinden 
om te praten over een 'handvest' van de 
mensenrechten. Ook hier moet op de be
tekenis van de woorden gelet worden. In 
de negentiende eeuw verzette men zich 
tegen de term 'handvest'. Men wilde de 
constitutie' en men had gelijk. Want sinds 
viJftlenhonderd Jaar ongeveer is een 
'handvest' een akte volgens welke de soe
verein, de vorst, de keizer, voor zijn eigen 
genoegen en als een gunst aan zijn onder
danen hun bepaalde rechten toekent. Oat 
IS de betekenis ervan. Anders gezegd, de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Nat1es is zo goed met een gracieus ge
baar van suprematie te erkennen dat de 
mens kan profiteren van zekere vrijheden, 
dat hij het recht heeft zijn gedachten uit te 
drukken et cetera. Op deze manier is het 
recht niet meer de sociale spelregel waar
van ik sprak, maar een verzameling privi
leges die de absolute soeverein toekent, 
en waarmee hij ZIJn onderdanen begiftigt. 
Als ze zouden weten wat ze zeiden, zou
den onze brave !eden van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties ant
huts! ziJnl Op deze manier hebben wij het 
absurde karakter aangegeven van zowel 
de 'verklaring' als het 'handvest' van de 
universele rechten van de mens. 
Maar wanneer men mij zegt dat de rege
nngen opgeroepen worden om hun hand
tekening onder deze akte te zetten om 
zich in te zetten om de tekst te respecte
ren, dan hervind ik - los van het woord -
het recht: de regeringen stellen een spel
regel vast, gemeenschappelijk voor allen, 
die zij willen toepassen in hun verschil
lende Ianden, ten einde op die en die wijze 
hun volken te behandelen (volken die een
voudige objecten zijn aan wie men een 
bepaalde mogelijkheid, een bepaalde 
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Mensenrechten zijn slechts 
spelregels. Min of meer 
willekeurig. 

kleur geeft. Maar ze blijven passief want je 
zult niet zien dat die regeringen het recht 
van zelfverdediging tegen onderdrukking 
zullen accepteren. Oat zou de grate grap 
zijnl). Maar als het slechts om een spelre
gel gaat, die min of meer willekeurig is en 
hinderlijk, is dat dan de moeite van gran
dioze ceremonieen en eminente uiteen
zettingen waard? lk zie dat niet, evenmin 
als voor het reglement voor het schaak
spel of het Go-spell 

Van 1789 naar het jaar Ill 
In onze glorieuze Verklaring van de Rech
ten van de Mens en van de Burger is een 
gapende leemte aanwezig, een ware af
grond. De mens wordt erin voorgesteld 
als een held, voorzien van rechten en ge
harnast met eisen. Maar waar komt dat 
wonderlijke idee vandaan dat mijn vrijheid 
uiteindelijk slechts beperkt wordt door de 
vrijheid van de naaste. Wie zegt mij dat ik 
die vrijheid van de naaste moet respecte
ren. Mijn naaste zelf? Maar op wat kan hij 
dan een beroep doen? Attentie! Dit kan 
zeer snel leiden tot een machtsconflict en 
de meest vrije zal dan ook de sterkste zijn. 
Wie zal mij het tegendeel kunnen bewij
zen? Oat is de gapende leemte in deze 
idyllische Verklaringl In de werkelijkheid 
ontbreekt het de Verklaring precies aan 
de helft. Wij dragen triomfantelijk rond, 
glorieren en verheffen hoog een half ver
lamde, een wezen dat precies door de 
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helft gespleten is (in welke zin men het ook 
neemt: doorgesneden in de taille zodat 
het vanaf dat moment niet meer kan lo
pen, of doorgesneden over de lengte zo
dat het vanaf dat moment geen enkel ge
baar meer kan afmaken). Want de nood
zakelijke tegenhanger van een Verklaring 
van de Rechten van de Mens en van de 
Burger is een Verklaring van de Plichten. 
Die is tenminste even belangrijk als de eer
ste, want de eerste kan niet bestaan zon
der de tweede. lk ken een magnifieke for
mule: 'Het recht vindt zijn fundament 
slechts in het bestaan van de plicht.' Na
tuurlijk! Waarom heeft men daar niet eer
der aan gedacht! Als ik een recht heb is 
dat eenvoudig omdat anderen tegenover 
mij plichten hebben en andersom. Je 
komt het soms, bij toeval, in juridische defi
nities tegen. Het prive-bezit ontneemt an
deren het recht ervan te genietenl En dat 
geldt exact zo op andere niveaus. Of wei 
de politieman, als vertegenwoordiger van 
'de Wet', wordt als zodanig erkend en de 
burgers hebben de plicht om hem te ge
hoorzamen, of wei hij zal de wapenstok 
moeten hanteren. De Plicht is het funda
ment van het Ieven in de samenleving en 
ik zal mij slechts kunnen verheugen over 
de 'Verklaring van Rechten van de Mens 
en van de Burger' als zij vergezeld gaat 
van een 'Verklaring van de Plichten'. De 
plicht tot respect voor de ander, de plicht 
om een persoon in gevaar te redden, de 
plicht om andere meningen te respecte
ren, de plicht om vergissingen recht te zet
ten (vergissingen die vaak in de informatie 
die de media bieden er tussen glippen), 
de plicht om slechts datgene naar voren te 
brengen wat absoluut zeker is (in een ge
tuigenis, in een discussie, in een politieke 
actie), de plicht de dieren te respecteren 
en hen te beschermen, de plicht de natuur 
in het algemeen te respecteren en om 
haar te beschermen (de ecologie is een 
plicht), de plicht om het gegeven woord te 
hand haven jegens en tegen een ieder, de 
plicht om het sociale Ieven te accepteren 
en zich tegelijkertijd ervoor in te zetten 
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deze meer rechtvaardig te maken. Er zou
den pagina's vol te schrijven zijn over 
deze veelvoud aan plichten die aan de 
ene kant op de rechten een meer even
wichtig Iicht zouden doen schijnen en aan 
de andere kant veel misdaden en delicten 
die juridisch worden gesanctioneerd zou
den veranderen in morele verplichtingen. 

lk weet goed dat wat ik hier schrijf ingaat 
tegen onze samenleving. Maar men moet 
erkennen dat de twintigste eeuw is ge
volgd op de negentiende. En als men 
heeft kunnen praten over 'de stupide ne
gentiende eeuw' moeten wij vandaag in 
moreel, intellectueel, sociaal en politiek 
opzicht wei spreken over de 'intens' 
domme twintigste eeuw. I k zou nog vee I te 
zeggen hebben over dit onderwerp3 
Maar ik geef er de voorkeur aan mij te hou
den aan dit redelijke thema: Zou het niet 
tijd zijn om 'de Plichten van de Mens' af te 
kondigen? Bijvoorbeeld te verklaren dat 
naarmate de mens meer macht heeft hij 
ook meer verantwoordelijkheden heeft4 
Te verklaren dat de kleine en de nederige 
in alles meer geholpen, meer gesteund en 
meer geprivilegieerd zouden moeten wor
den dan de sterken en de machtigen. En 
dit op aile terreinen van de samenleving. 
Bijvoorbeeld zou voor hetzelfde delict ge
daan in de auto de bezitter van een Por
sche of van een Mercedes vier of vijf keer 
zo zwaar worden gestraft als de bestuur
der van een kleine middenklasse auto. 
Gelijkheid is een nep als men een fietser 
en een motorrijder op dezelfde manier be
handelt. Evenzo zou dit moeten gelden 
voor de administratieve of politieke verant
woordelijkheid; hoe hager de positie van 
de politicus des te zwaarder de veroorde-

3 lk heber al te veel over gezegdl Een exegese van de 
n1euwe gemeenplaatsenl 

4 D1t le1dt tot Interessante gevolgtrekk1ngen: bljvoorbeeld 
de boete zou des te zwaarder zqn naarmate de delin
quent nJker is. Voor een fout met pol1tieke beteken1s zou 
de sanct1e des te zwaarder ZIJn naarmate de verantwoor
deiiJke beslu1tvormer hoger geplaatst IS. Zo zouden op 
het n1veau van de pres1dent van de republiek sanctles 
b11na onbegrensd zqn 
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l1ng d1e hiJ zou kunnen oplopen (niet 
slechts beperkt tot een eventueel verlies 
biJ verkiezingen) etcetera ... 

Nu moet men niet geloven dat wat ik 
h1er schrijf over het handvest van de plich
ten utopisch zou zijn men heeft reeds tij
dens een conferentie over de Pl1chten van 
de Mens, gehouden in Delhi in mei 1987, 
die een project hernam van 'de U niversele 
Verklaring van de Plichten van de Mens' 
van 1982, opgesteld door de pater 
Heuze. Het is zeer interessant, dat deze 
teksten zijn voorgelegd aan een aantal 
eminente persoonlijkheden' in het alge
meen hebben academici positief geant
woord, pol1tieke persoonlijkheden heb
ben zich vrijwel allemaal onthouden en 
hebben n1ets gezegd. Slechts drie (onder 
w1e J. Chaban-Delmas) hebben hun ak
koord eraan gegeven, en drie hebben 
z1ch resoluut tegen verklaard (onder wie 
Edgar Faure en Leo Hanon). En een laat
ste duister aspect de drie hoge kerkelijke 
persoonlijkheden u1t FrankriJk hebben 
z1ch onthouden. Zonder enige twijfel1s het 
handvest van plichten voor het goede 
evenwicht in de samenleving veel belang
rlJker dan het handvest van de rechtenl 
Maar het roept geen enkel enthousiasme 
op zoals we hebben gezienl 

Toch moet in herinnering worden ge
bracht dat aile klassieke politieke gedach
tenvormlng vanaf het ontstaan van dat be
grip heeft gedacht dater geen democratie 
mogeiiJk 1s als deze niet berust op de 
deugd van de burger. Daar waar er geen 
persoonlijke deugd van de burger meer IS 

(inderdaad, ook dat stomme moral1sme 
dat men s1nds een halve eeuw tracht te 
vernietigen in de kunst, 1n de filosofie, en 
door de media), daar waar er geen erken
ning meer is van de 'wederzijdse plichten 
van de burger ten opzichte van de repu
biJek en van de republiek ten opzichte van 
de burger' of van de plicht tot 'de broeder
lijke wedewjdse hulp aan de ene mens 
door de andere' (zonder de zware mecha
nlsmen nodig te hebben zoals die van de 
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sociale zekerheid),5 kan er slechts sprake 
z1jn van dictaturen. Naar keuze: die van 
een man, die van een partij, die van een 
regenng, die van een militaire factie. Niet 
voor niets gaf Machiavelli zijn handboek 
van politiek cynisme als titel mee: De 
Pnnsl ledere democratie die haar naam 
waardig IS houdt geen maand stand met 
methoden van Machiavelli. Men had een 
kans in Frankrijk om een democratie te 
vestigen dankzij het vormingswerk van de 
onderwiJzers van 1880 tot 1910 en dankzij 
de anarcho-syndical1stische beweging 
van dezelfde tijd. Dit alles werd verwoest 
door de oorlog van 1914 en sindsd1en zijn 
de zeden in de republiek zonder ophou
den achteruit gegaan in de richt1ng van 
een groeiend autoritarisme (vooral admi
nistratief) en naar een hevige bewonde
ring voor de rechten van de mens die, zo
als wij hebben gezien, slechts een ideolo
gische siUJer zijn, d1e wanneer men haar 
wegneemt een gapende leegte bedekt. U 
kunt daarvan verzekerd zijn, volgens de 
regel die ik meerdere malen heb ge
constateerd: 'Hoe meer men hoog en 
krachtig, officieel en ernstig een waarheid 
verkondigt, des te meer is zij in werkelijk
heid afwezig'. De beroemde formule 
waarmee de gedeporteerden ontvangen 
werden 1n het concentratiekamp Maut
hausen, Arbeit macht frei, is een univer
seel toepasbaar principe in de politieke 
wetenschappen. Wantrouw ceremonieen 
en toespraken waarmee het Handvest 
van de Rechten van de Mens en van de 
Burger gevierd wordtl 

5 Deze voorbeelden zrJn gevonden rn de Verklar,ng van de 
Pl1chten urt de pre-ambule van de Grondwet van 1848 
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Prof. dr. A. F. Manning 

Katholieke 
Nederlanders en de 
democratie 

Katholieken in Nederland hebben zich 
goed thuisgevoeld in de parlementaire 
democratie. Democratie op basis van 
vo/kssoevereiniteit en in de context van 
principiele vnjheid en gel1)kheid bleef on
overkomelljke moeilijkheden op/everen. 

Aan de Franse Revolutie hebben de ka
tholieken in Nederland best een en ander 
te dan ken, maar toch hebben ze z1ch in de 
vonge eeuw lei gekeerd tegen haar ideo
logie en vaandeldragers. Ook in onze 
eeuw konden ze de Franse Revolutie niet 
bepaald als een cultureel-politlek erfgoed 
zien. Ondanks het gebruik van de term 
christen-democraat omhelsden katholie
ken niet de democratie, de parlementaire 
democratie, zonder voorbehoud. Wei 
steunden ze de parlementaire democra
tie in fe1te in de moeilijke jaren dertig en 
ongetwijfeld na de bevrijding. lk zal het 
overigens in d1t opstel hebben over opvat
tingen en politieke praktijk en dan slechts 
tot de periode na de bevrijding. 

AI v66rdat de Fransen in 1795 het laatste 
duwtje gaven aan de vermolmde Repu
bliek der Verenigde Nederlanden flirtten 
progressieve katholieken met de patnot
ten: de hervormingsgezinden die hun 
hoop hadden gericht op de nieuwe 
1deeen die in Frankrijk ingang hadden ge
kregen. Dat soort progressieve katholie-
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ken kwam in aanraking met theologische 
denkbeelden van de Verlichting en daar
door 1n een moeilijke posit1e ten opzichte 
van de Heilige Stoel en de Curie, die wel
nig ophadden met de Verlichting. Toen de 
clerus in Frankr1jk na 1790 loyaliteitsver
klaringen moest afleggen jegens het 
harde revolutionaire bewind dat het kerke
lijk bezit confisqueerde, was het conflict 
tussen Kerk en Revolutie niet meer op te 
lossen. De pausen zouden in de loop van 
de negentiende eeuw de ideolog1e van de 
Franse Revolutie krachtlg veroordelen. 
Vrijhe1d van geweten, vriJheid van druk
pers zodat de dwaling vrij spel kreeg, de
mocratle op bas1s van de leer der volks
soevereiniteit dat waren dwaze, verwer
pelijke en intrinsiek slechte beginselen. 
Cultuurhistorisch paste het liberalisme in 
de dramatische reeks die begonnen was 
met Renaissance en Reformatie, en ver
der was gegaan met Ra!Jonal1sme en vrij 
onderzoek, met de Verlichting en met de 
verwerping van Gods soevereinite1t. En 
nog perverser dan het negentiende
eeuwse liberalisme was het socialisme dat 
materialisme en klassenstriJd predikte. 

lntussen profiteerden de Nederlandse 
katholieken van de gevolgen van de 
Franse Revolutie. Vanaf 1795 vormden zij 
niet Ianger een groep gediscrimineerden. 
Dank z1j de vrijheidsideolog1e en het gelljk
heidsbeginsel konden de JOodse minder-
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he1d en de katholieke bevolkingsgroep op 
hun rechten als staatsburger wijzen, al 
moesten ze blijven vechten tegen pro
testantse dominantie in de Nederlandse 
samenleving. In 1848 sloot een kleine ka
tholieke el1te zich aan bij het politiek libera
IJsme van Thorbecke. Oat was opportu
nisme van het zu1verste water en er dient 
aan toegevoegd te worden dat het niet 
lang duurde. De grondwetswijziging van 
1848 speelde de katholieken in de kaart. 
Toch ontstond geen liberaal-kathol1eke 
pressiegroep van betekenis. H oogstens 
was in Maastricht en Breda een liberaal als 
kamerkandidaat welkom en profileerden 
1n lokale verhoud~ngen katholieken zich 
wei eens als liberalen. Als ze dat deden lie
pen ze in toenemende mate het risico als 
slecht-katholiek te worden afgeschilderd. 
In de tegenwoordige Randstad, het oude 
bisdom Haarlem, hoefde men in de 
tweede helft van de vor1ge eeuw niet naar 
l1berale kleuring van de katholieken te zoe
ken. Daar ontwikkelde zich veeleer een 
strijdbaar ultramontanisme, dat anti-libe
raler werd naarmate de ltaliaanse nationa
listen het de PauseliJke Staat moeilijker 
maakten. 

In de door L.J. Rogier sterk bel"nvloede 
l1teratuur over de geschiedenis van het 
Nederlands katholicisme is het liberaal
katholiclsme naar voren gehaald als de 
dynamische kracht in het spanningsveld 
tussen Kerk en Staat en tussen samenle
vlng en Kerk. Het werd positief beoor
deeld. Liberaal-katholieken hadden iets 
onafhankelijks, bevorderden grotere 
openheid, deden minder bezorgd en wa
ren niet bekrompen maar optim1stisch. Ze 
mokten n1et toen de slecht bestuurde Pau
selljke Staat ten onder ging, want ze 
wisten wezenlljke d1ngen te onderschei
den van historische relicten als die Pause
lijke Staat. Het 11beraal-kathol1cisme van 
de negentiende eeuw wordt dan in een 
perspectlef gezien naar een open katholi
cisme in de trant van kardinaal Suhards 
beroemde vastenbrief Essor au dec/in de 
I'Egltse (194 7). 
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lk meen dat in de literatuur de kracht, 
overtuiging en het effect van de liberaal
katholieken ziJn overdreven. Zij overheer
sen in het geschiedbeeld, terwijl veel ar
gumenten aangevoerd kunnen worden 
voor de bewering dat de Nederlandse ka
tholieken - op een opvallend opportu
nistisch tussenspel na in de tijd rondom 
1848 - eigenlijk conservatief zijn ge
weest. Oaarmee wijken ze nauwelijks af 
van hun geloofsgenoten en van de kerke
lijke leiders elders in Europa. De Neder
landse katholieken hadden geen enkele 
moeite om de anti-liberale encycliek 
Quanta Curate aanvaarden, noch om met 
de liberalen te breken en die zelfs vinnig te 
bestrijden vanwege de schoolkwestie. 

De katholieke kamerleden waren vanaf 
1860 conservatief, op Schaepman na in 
de jaren negentig. In zijn commentaar op 
Schaepmans 'Proeve van een program' 
benadrukte de ex-papothorbeckiaan 
Nuyens dat de katholieken bij de conser
vatieven ingedeeld konden worden. Hij 
schreef dat 1n 1884. Nuyens, plattelands
arts en tevens historicus, lichtte dat als 
volgt toe. Sedert 1814 zijn de voor
naamste politieke issues van Nederlandse 
katholieken: gehoorzaamheid aan het 
wettig gezag omdat aile gezag van God 
komt, ontkenning van de revolutionaire 
leer dat het gezag uitgaat van het volk, vriJ
heid voor de activiteiten van de Kerk, vriJ
heid van onderwijs en gelijkstelling van de 
verschillende kerkgenootschappen. Ous 
profiteren van de mogelijkheden die de 
moderne constitutionele staat bood, maar 
afwijzing van de Revolutie en van de 
volkssoevereiniteit. Oaar schuilt geen de
mocratische ideologie onder. 

Natuurlijk moet men oppassen en zich 
afvragen wat onder democratie wordt ver
staan. In elk geval werd het meest wezen
lijke beginsel van de democratie, de volks
soevereiniteit, door katholieken nooit bele
den. Ze kwamen niet verder dan aanvaar
ding van de constitutionele monarchie, 
van de moderne tijd dus. De katholieke 
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pers uit de Jaren zestig en zeventig we
melde van polemisch-apologetische arti
kelen waarin de ideologie en de pol1tieke 
gevolgen van de Franse Revolutie werden 
afgewezen. Met betrekking tot de Neder
landse Grondwet wees het katholieke 
dagblad De Tijd in 1865 de stelling af dat 
de volkssoevereiniteit de grondslag van 
de staatsinstellingen vormde en dat het 
Koninkrijk der Nederlanden - zoals in het 
liberale maandblad De Gids was beweerd 
- een democratische republiek met een 
erfelijk voorzitter zou zijn. 

Ondanks hun door Rome gedicteerde 
afwijzing van de liberale ideologie is de 
benadering van de Nederlandse katholie
ken pragmatisch te noemen. Ze wezen de 
grondwettelijke vrijheden en de scheiding 
tussen Kerk en Staat niet af. Tenminste in 
de praktijk niet. Wei moest Schaepman ter 
gelegenheid van de grondwetsherziening 
van 1887 verdedigen dat een constitutio
nele monarchie niet in strijd hoefde te zijn 
met de christelijke beginselen. Hij werd 
dadelijk aangevallen door een veelschrij
vende pastoor in een toonaangevend ka
tholiek blad. Schaepman betoogde dat 
men rekening moest houden met de mo
derne tijd, met de moderne staat, met de 
democratie. Voor Schaepman betekende 
democratie de toename van de belang
stelling voor staatszaken in allerlei krin
gen. Grotere volksinvloed om sociale 
vraagstukken op te lassen achtte hij juist, 
maar hiJ verwierp de democratische theo
rie, d1e verwees naar de Franse Revolutie. 

Het leek woordenspel: 'goede' demo
cratie leidde n1et tot omverwerping van 
een regerings- of maatschappijvorm. 
Christelijke democratie moest het alterna
tief zijn voor socialistische democratie: de 
keuze was v66r of tegen Christus. 
Christen-democratie zou het lot van de 
volksklasse verbeteren. Daarmee ver
woordde Schaepman in zijn artikel 'Over 
democratie' in 1892 al gedachten van 
paus Leo XIII in Graves de communi re 
(1901 ). Schaepman wekt de indruk de 
mode-term democratie te accepteren en 
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die naar believen in te vullen. Ook na hem 
leek daarmee eerder een sociaal
katholicisme bedoeld te zijn. Oat kon pa
ternalistische inkleuring krijgen maar ook 
modern zijn, 'progressief'. Ariens stimu
leerde de arbeiders bijvoorbeeld eigen or
ganisaties op te richten. 

Schaepmans verdienste is niet zozeer 
dat hij democraat zou zijn, maar dat hij de 
Nederlandse katholieken in strikte trouw 
aan de paus leidde zonder dat ze zoals in 
andere Ianden in maatschappelijk isole
ment terecht kwamen. Schaepman 
zorgde voor hun integratie in de Neder
landse samenleving, zoals de Tilburgse 
kerkhistoricus Bornewasser heeft uiteen
gezet. Maar, Schaepman mag dan min
der angstig hebben gestaan ten aanzien 
van de moderne ontwikkelingen en ervan 
overtuigd zijn geweest dat de caritas niet 
in staat was het pauperisme uit te bannen 
en een rechtvaardige samenleving tot 
stand te brengen, daardoor was hij nog 
geen democraat. 

Schaepman was minder 
angstig voor moderne 
ontwikkelingen, maar 
daardoor was hij nog geen 
democraat. 

Ariens, die sterk heeft gepleit voor uit
breiding van het kiesrecht en voor zeg
genschap van de arbeiders inzake werk
tijd, loon, kinder- en vrouwenarbeid, ont
brak het aan heldere opvattingen over de
mocratie. Hij herinnerde graag aan de 
goede dagen van v66r de Franse Revolu
tie toen de gil den lonen en prijzen vaststel
den. Democratie op basis van volkssoeve-
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rem1teit wees hij natuurlijk af. Zijn oproep 
'Word\ meer en meer echt katholieke de
mocraten: ijverend om vooruit te komen' is 
eerder een staaiiJe van modisch woordge
bruik dan van principiele stellingname. In 
een commentaar op Leo Xlll's encycliek 
Graves de communi re, in 1901, legde 
Ariens katholieke ondernemers en jonge 
intellectuelen uit dat de paus de democra
tie had gedoopt. De democratie was een 
k1nd van de Franse Revolutie een kind dat 
ter wereld was gekomen onder mooie 
maar valse leuzen van vrijheid, gelijkheid 
en broederschap. Het wicht was ge
koesterd door het negentiende-eeuwse 
an\1-kerkelijke en anti-godsdienstig libera
lisme en groeide op in de warmte van het 
revolutionaire socialisme. T och was er wei 
1ets goeds in de democratie, want ware 
democratie is immers christelijke demo
cratie, streven naar zedelijke verbetering, 
orientatie van het volk op God. 'Weest de
mocratisch zooveel ge wilt; hoe meer gij 
voor het volk doe\ ter opbeunng van den 
volksnood, hoe beter, doch wacht U voor 
materialisme, politiek en liefdeloosheid.' 
Geen acties als die van de Vlaamse so
Ciale priester Daens. Bestrijding van de 
soc1ale nood mocht niet worden gecom
pliceerd door politiek getwist. 

W1e het perspectief verbreedt ziet dat 
de Nederlandse situatie aansluit bij de 
politiek-maatschappelijke opvattingen van 
de Westeuropese katholieken. Democra
tle op basis van volkssoevereiniteit en in 
de context van principiele vrijheid en ge
lljkheid bleef onoverkomelijke moeilijkhe
den opleveren. 

De christen-democraten kregen relatief 
veel public1teit en aandacht in de ge
schiedschrijving. Toch rijst de vraag of ze 
zich niet eerder onderscheidden door hun 
houding dan door heldere opvattingen. 
Ze ziJn overigens nergens sterk geworden 
en bleven groeperingen buiten het krach
tencentrum. 

Streven naar een rechtvaardige samen
leving op christelijke grondslag was het 
doel van katholieke woordvoerders. En 
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van katholieke politici. De laatsten organi
seerden zich overigens tamelijk laat in een 
politieke partij. In de vorige eeuw vond 
men dat niet nodig. Pas na de Eerste We
reldoorlog voltrok zich de transformatie 
van een bond van Rooms-Katholieke Rijks
kieskringen tot de Rooms-Katholieke 
Staatspartij. De RKSP deed mee aan het 
parlementaire bedrijf: ze wilde er bij ho
ren. De katholieken wensten politieke een
heid en daarom probeerden ze afschei
dingsbewegingen naar links en rechts te 
voorkomen of in de kiem te smoren. 

Na de Eerste Wereldoorlog gingen poli
tiek links en rechts de straat op. In Duits
land, Oostenrijk en ltalie hadden fascisten 
en nationaal-socialisten in het begin van 
de jaren '30 de macht aan zich getrokken. 
Ook elders was er belangstelling voor an
dere stelsels dan de parlementaire demo
cratie. Het lag voor de hand dat katholie
ken evenals anderen constateerden dat 
de parlementaire democratie niet goed 
fu nctioneerde: ze kon de toevloed van 
maatschappelijke taken moeilijk verwer
ken. Er werd veel kritiek geuit, stevige kri
tiek en heus niet aileen vanuit de fascisti
sche hoek. 

In Nederland werd binnen de RK 
Staatspartij halverwege de jaren '30 tame
lijk intensief gediscussieerd over hervor
mingen van het Nederlandse staatsbestel. 
De RKSP onderscheidde zich niet als een 
principiele verdedigster van de democra
tie: enkele teksten tonen dat overduidelijk. 
Het zou opmerkelijk zijn geweest indien 
het tegenovergestelde het geval was ge
weest. Zowel het traditionele katholieke 
den ken als de overallevende kritiek op de 
democratie prikkelden tot het vinden van 
andere oplossingen. Tot 'verbeteringen'. 
In zekere zin hadden die 'verbeteringen' 
een progressief karakter, tenminste wan
neer progressief en links of sociaal
democratisch niet categorisch worden ge
lijk gesteld. 

Vanaf 1930 richtte de belangstelling 
zich naar het regime van Salazar in Portu-
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gal. Oat werd gunstig beoordeeld. Met de 
encycliek Quadragesimo Anno als rug
gesteun gingen de gedachten uit in de 
richting van een corporatieve opbouw van 
staat en samenleving. Vanat 1934 was 
Romme daarvan een uitgesproken voor
stander. Het ogenblikkelijk nadeel van 
hervormingen was dat men in het vaarwa
ter van de ltaliaanse en Duitse staatsdicta
tuur dreigde te komen. En dat wilde de 
RKSP onder geen beding. Voorzitter en 
secretaris van de RKSP hadden al eerder 
het nationaal-socialisme atgewezen en 1n 
de eerste heltt van 1936 vaardigden de 
bisschoppen een praktisch verbod uit 
voor kathol1eken om lid te ziJn van Mus
serts NSB. De laatste zou vanat juli 1936 
de RKSP krachtig bestnjden. 

Binnen de partlj kwamen radicale her
vorm~ngsvoorstellen weliswaar ter sprake, 
maar het partijbestuur keerde zich daarte
gen Tamelijk resoluut zelts. Hoewel de 
partiJ geen principiele voorstander van 
parlementaire democratie was, bleek ze 
wei bereid om de Nederlandse staat te 
verded1gen tegen de dreiging van staats
dictatuur. In de l1teratuur tot en met in re
cente polemische geschiedschnJving 
wordt het laatste veronachtzaamd en het 
eerste eenzijd1g belicht. Toegegeven, een 
aantal teksten van de RKSP over hervor
mingen van het Nederlands staatsbestel 
verd1ent de schoonheidspnjs voor princi
piele democratie niet, maar de facto 
keerde de partiJ zich tegen de 'statolatrie 
en met name tegen nationaal-socialisti
sche en tascistische dictatuur. Zeker, er 
werd gesproken over 1nvoering van een 
corporatieve kamer, maar de partijtop 
probeerde het gebruik van de term 'cor
poratlet' te vermiJden. Onontkoombaar is 
de constatering dat de RKSP in ham kriti
sche benadering van de leer der volks
soevereiniteit, van het gelijkhe1dsbeginsel 
en van de ongelimiteerde vrijheid ver
keerde 1n het overgangsgebied dat weg
voerde van de democratie. Maar toen 
kleur bekennen noodzakelijk was, koos ze 
voor de bestaande orde. 

278 

200 1aar Franse Revolutre 

Het dilemma was in de discussies nooit 
overwonnen. Het individualisme en het 
vriJheidsbeg~nsel van het liberalisme wer
den als verkeerd atgewezen, ook al omdat 
die het tunctioneren van de parlementaire 
democratie belemmerden. Die benade
nng leidde tot het voorstel van 'tijdelijke 
beteugel1ng van de ongebondenheid'. 
Beperking van de vnjheid van drukpers 
werd n1et uitgesloten. Maatregelen die 
le1dden tot beperking van het recht van 
vereniging werden bevorderd de bedoe
l~ng was om indien nodig de communisten 
en tascisten aan te pakken. De vriJheld 
mocht immers door radicale elementen 
niet worden m1sbruikt om de gevestlgde 
orde omver te werpen. Oat heette de de
mocratie beschermen. Goseling, eerst 
voorz1tter van de RKSP en in 1938 minister 
van Justltie, kon vanuit d1e opvattlng een 
wetsontwerp door de Kamer slepen dat 
het recht van vereniging en vergadenng 
beperkte. 

Verder gingen in d1e tijd Rom me en de 
NiJmeegse JUrist Kamphu1sen: z1j bepleit
ten versterk1ng van het kon1nklijk gezag 
ten koste van de min1steriele verantwoor
delijkheid. De partijtop voelde niets voor 
d1t soort denkbeelden omdat die snel als 
anti-democratisch bestreden konden wor
den en eveneens omdat dan met mede
werking van de koning de dJCtatuur ge
vestigd zou kunnen worden. Niet te veel 
democratie, maar ook niet te wein1g. Een 
amb1valente houding in een tijd van knt1ek 
op een ·verkokerde' samenleving. Kritiek 
op de machtelooshe1d van het B1nnenhot. 
AI aan het einde van de Jaren '30. dus v66r 
de proclamaties van de Nederlandsche 
Unie, of na de bevriJding die van de Ne
derlandsche Volksbeweging. ijverden ve
len, en n1et altijd de slechtsten, voor een 
'doorbraak'. De roep om 'vernieuw~ng' 

van het politiek-maatschappeiiJk bestel 
was tamelijk krachtig. Het was geen rand
verschijnsel. In dat kader stond het func
tloneren van de parlementaire democrat1e 
ter discussie. En ook de beg1nselen 
waarop ze berustte. 
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In die vreemde defaJtistJsche zomer van 
1940 kon men in katholieke kranten en 
tijdschriften passages lezen, die er op 
du1dden dat de auteurs uitgingen van de 
veronderstelling dat de parlementaire de
mocratie aan haar eind was gekomen. De
fJnJtief. En dat het tljd was voor grond1ge 
maatschappelijke reorganisatie. Voorzit
ter Verschuur meende in het maandblad 
van de RKSP van 30 jul1 1940: 'De nieuwe 
Europeesche toestand zal politiek en so
ciaal een herorientatie van het katholieke 
volksdeel noodzakelijk maken.' Onder
voorzltter Witteman dacht dat 1n de nieuwe 
situat1e geen plaats meer zou ziJn voor de 
parlementa1re democratie. Hij merkte op: 
'Parlementaire democratie is nooit een be
ginsel onzer partij geweest, wei een richt
liJn · W1tteman had gelijk. 

De Tweede Wereldoorlog 
bewees dat katholieken 
volledig waren ingegroeid 
in de Nederlandse 
samenleving. 

Een groot deel van de katholieke Ne
derlanders sloot zich aan biJ de Neder
landsche Un1e. Ze demonstreerden daar
mee beter hun anti-Du1tse gezindhe1d dan 
hun verknochtheid aan de democrat1e. 
Overigens speelde de RKSP geen be
langnJke rol in de discussie van 1940. Ook 
niet in besloten kring. De partij kwam geen 
ogenblik terecht 1n collaboratie-vaarwater. 
In de bezettingsJaren raakten de meesten 
van de partijtop voor korter of Ianger tijd in 
gJJzel~ng of Duitse gevangenschap. Gose
ling stierf 1n Buchenwald en Verschuur in 
Sachsenhausen. Onder de Ieiding van 
aartsb1sschop DeJong werd de nat1onale 
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houding van de Nederlandse katholieken 
duidel1jk. Ze gedroegen zich als katho
lieke Nederlanders en wezen het natio
naal-socialisme en de bezettingspolitiek 
af. Als iemand nog zou twijfelen dan werd 
toen het bew1js geleverd dat ze volledig 
waren 1ngegroeid in de Nederlandse sa
menlev~ng. 

Wat was de grote l1jn na de bevrijding? In 
het eerste Jaar ging het debat over ver
nieuwJng of herstel. Aanvankelijk leefden 
ook bij veel katholieken sterke voorkeuren 
voor drastische vernieuwingen. Ze zetten 
zich af tegen de vooroorlogse situat1e. Ver
sterking van het uitvoerend gezag en be
perking van de rol van het parlement en 
van de gemeenteraad achtten velen wen
seiJjk. Toch slaagden vanaf mei 1945 en
kele !eden van het hoofdbestuur van de 
RKSP er in om de partiJ weer op te richten, 
een nieuw en vernieuwend program te for
muleren en de 'vernieuwers' binnen 
board te halen. 

Nog steeds leefde biJ veel katholieke 
pol1tici de neiging naar een samenleving 
waarin standsorganisaties een rol speel
den en waar1n het bedr1jfsleven corpora
tiel was ingencht. De publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie was het stokpaardje 
van Rom me. Diezelfde Rom me was overl
gens een pragmatisch politicus, iemand 
die steeds compromissen zocht en steeds 
IJverde voor een coalitie van KVP en PvdA 
Romme werd gewantrouwd omdat h1j n1et 
voldoende democratisch zou denken, 
maar hij was een sleutelfiguur in het naoor
logse politiek bestel vanwege zijn streven 
naar een 'brede basis', tenminste van een 
rooms-rode coalitie. 

De twee liJnen bleven zichtbaar. In 
plaats van te werken met de klassiek libe
rale, democratische opvattingen kozen de 
Nederlandse katholieken voor een so
ciaal-katholicisme op bas1s van de pause
IJjke encyclieken. Oat bracht hen in het 
midden van deze eeuw tot excercities in 
de ncht1ng van een corporatieve maat
schappij op christelijke grondslag. Aan de 
andere kant hebben katholieken zich in 
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Nederland heel goed thuis gevoeld in de 
parlementaire democratie, die zij verde
digden wanneer die bedreigd werd, en 
waarvan zij in hoge mate profijt hadden. 
Naarmate de katholieke inspiratie afnam 
verdween het oude discussiepunt: sinds 
een kwart eeuw lijken katholieken nauwe-

Literatuur 
-J A. Bornewasser. 'De Nederlandse Katholreken en hun 

negentrende-eeuwse vaderland'. Tijdschnft voor Geschle
dems 95 (1982) 577-604. 

-J A. Bornewasser. Schaepman als Chnstendemocraat, 
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-A.F Mannrng Nrederlande und Belgren: Chr~stlrche De
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-A F Mannrng. 'De Nederlandse katholreken rn de eerste 
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lijks bezwaar te hebben tegen de beginse
len en de ideologie van de democratie. 
Aan een intellectueel debat daarover is 
geen behoefte meer. Katholieke Neder
landers en democratie: het was een pro
ces van ideologische slijtage en prakti
sche gewenning. 

-A.F Mann1ng Zoeklicht op mr Frans Teulmgs (Van 
Blauwe Stoep tot Citadel Var~a H1stor~ca Brabant1ca nova 
L P1renne dedrcata (s-Hertogenbosch 1988) 321-336 

-S. Vaessen. 'Democrat1e-kr1t1ek 1n de RKSP Staatkund1ge 
beg1nselen corporat1eve denkbeelden en het streven 
naar hervormtng van het Nederlands staatsbestel 1931-
1940. Jaarboek KDC 1987. 86-111 
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Or. E.J.J.M. Kimman SJ 

Het effect van de 
Franse Revolutie op de 
katholieke kerk 

De maatschapplj kent niet aileen een poli
tleke en economische orde, maar ook een 
zingevende. Om prudentieel om te gaan 
met mensenrechten is godsdienstige vor
ming nodig. Zander de kerk vervallen de 
mensenrechten tot ideo/ogle. 

De Franse Revolutie herdenken gaat ons 
gemakkeliJk af, omdat ze aile dramatische 
elementen van een revolutionair proces 
bevat en daardoor zo tot onze verbeel
dmg spreekt. ledereen heeft wei een 
beeld van wat de idealen en de beginse
len van de Franse Revolutie geweest zou
den kunnen zijn. Zo'n beeld behoeft her
ziening als nieuwe publikaties de Franse 
opstand en haar blijvende gevolgen voor 
Europa anders belichten. 

De Staten-Generaal, bijeengeroepen 
ter bespreking van de uit de hand gelopen 
overheidsfinancien en vastbesloten door 
de Eed in de Kaatsbaan om Frankrijk een 
Grondwet te geven, kondigden een reeks 
grondrechten af als grondslag en inleiding 
van een te schrijven constitutie. Aan de 
hand hiervan begon de Constituante het 
Ancien Regime te hervormen. Een van de 
hervormingen betrof de democratisering 
van de katholieke kerk. Een andere be
helsde de afschaffing van de gilden, want 
het gildewezen werd in strijd geacht met 
de grondrechten. Wat ook met de afschaf
fing van de gilden verdween was een mo-
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reel systeem. Slopen was een ding, maar 
wat moest er voor in de plaats komen? 

In dit artikel vragen wij ons af hoe men 
tijdens de Franse Revolutie zich de ver
nieuwing van het zingevende systeem in 
de samenleving dacht. Een afbakening 
van mensenrechten schept wellicht wei 
een voorwaarde voor een morele orde, 
maar nog geen moraal. De eerste decade 
van de Franse Revolutie wordt vaak ge
zien als de vernietiging van hetAncien Re
gime, maar veel werkzaamheden van de 
wetgever mogen eigenlijk ook be
schouwd worden als pogingen om een 
nieuwe morele orde te scheppen, zoals 
ook de Founding Fathers tijdens de Ame
rikaanse Revolutie dat hadden willen 
doen. In dat Iicht zullen we het conflict tus
sen de katholieke kerk en de Franse staat 
bezien en we zullen ons afvragen welke 
betekenis de verzoening tussen de Franse 
regering en de paus heeft gehad op de la
tere functie van de katholieke kerk als 
draagster van een sociale leer. 

De Amerikaanse Onafhankelijkheids
verklaring 
In kringen van schrijvers, geleerden en 
journalisten waren de ideeen en de filoso
fische grondslagen van de Revolutie al 
lang tevoren voorbereid. Hier wil slechts 
gewezen worden op de verwantschap 
van de Verklaring van de Rechten van de 
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Mens en van de Burger, aangenomen 
door de Nationale Vergadering op 26 
augustus 1789, en de idealen van de 
Amerikaanse Revolutie. Want behalve dat 
de Verklaring van 1789 een neerslag is 
van een intellectueel debat in Frankrijk, 
neemt ze ook rechten op, zoals vrijheid, 
recht op eigendom, recht op zelfbehoud, 
of gelijkheid die reeds eerder waren opge
somd in de Amerikaanse Onafhankelijk
heidsverklaring van 1776 en de Grondwet 
van 1787. 

De accentuering door de Fransen van 
de soevereiniteit van de natie, vermeld in 
het derde artikel van de Verklaring, is 
nieuw vergeleken met de Amerikaanse 
Verklaring. Weliswaar vangt die aan met 
de woorden 'When in the course of human 
events it becomes necessary for one 
people to dissolve the political bands 
which have connected them with another 
... ', maar in het woord people ligt eerder 
een pluraliteit van individuen dan het zeit
beset van een natie met een eigen taal, 
cultuur en geschiedenis opgesloten. De 
aanspraak op onafhankelijkheid, in de 
Amerikaanse betekenis, komt de Ameri
kanen als individuele mensen toe, wo
nend bij elkaar en instemmend met een 
door hen gekozen regering. In FrankriJk 
gaat het om de natie, die haar wil kenbaar 
maakt en haar soevereiniteit geeerbiedigd 
wenst te zien. 

De morele en economische aspecten 
van de Amerikaanse Revolutie verhouden 
zich op een veel individuelere wijze tot de 
constitutionele rechtsorde dan de Franse, 
waar deze aspecten institut1oneel vastge
legd werden. De steer van moraal en zin
geving in de Verenigde Staten was welis
waar een taak voor kerk en onderwijs, 
maar het eerste Amendement op de 
Grondwet, in 1791, maakte duidelijk dat 
de afbakening van die steer vooral gefor
muleerd werd door een verbod om een 
staatskerk te vestigen en door de waar
borg voor een ieder een godsdienst naar 
keuze aan te hangen. 1 In overeenstem
mlng met John Locke, was het Ameri-
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kaanse Congres van mening, dat een hei
den, een atheYst, een jood, een christen of 
een islamiet gelijkelijk aanspraak konden 
maken op de burgerrechten, vastgelegd 
in de rechtsorde, op grand van hun mens 
zijn. Een natuurrechtelijke redenering dus. 

Daarentegen bakende de Franse Revo
lutie de morele sfeer niet af vanuit een be
schermen van individuele gewetensvrij
heid maar vanuit een reconstrueren van 
de morele instituties. Eerst werd gepoogd 
de kerk bij de wet te hervormen. Zo werd, 
bijvoorbeeld, in 1790 het afleggen van 
kerkelijke geloften in strijd met de reli
gieuze vrijheid geacht en dus verboden. 
In datzelfde jaar werd door de Constitu
ante de Wet op de burgerlijke positie van 
de clerus vastgesteld, die de bisschops
keuze legde in de handen van de burgers 
met stemrecht, de oude bisdommen op
hief en 83 nieuwe creeerde alsmede oude 
parochiegrenzen wijzigde, duizenden 
nieuwe parochies oprichtte en een verkie
zingsprocedure voor pastoors bepaalde. 
Aldus werden de beginselen van de 
Franse Revolutie ten aanzien van vrijheid 
en gelijkheid toegepast op de katholieke 
kerk met het doel deze kerk een her
nieuwde functie te geven in de post-revo
lutionaire Franse samenleving. 2 

De Franse Revolutie heeft de idealen, 
verwoord in de Verklaring, niet waar kun
nen maken in een kart bestek. Achteraf 
verbaast dat niet. Waar komt het langdu
rige verzet van met name de katholieke 
kerk tegen deze idealen vandaan? Waar 
was dat verzet tegen gericht? 

De staatskerk 
In de achttiende eeuw was er eigenlijk 
slechts sprake van staatskerken in 
Europa. Er waren katholieke, lutheraanse, 
anglicaanse en calvinistische varianten. 

1 Chr Mooney. ·GodsdienstvnJheld en de Amer1kaanse 
Revolut1e. 1n ConciiJUm 25 (1989) nr. 1. 9-14 

2 B Plongeron. 'Het u1toefenen van de democrat1e 1n de 
Constltutlonele Kerk van FranknJk ' 1n ConCJ/Jum 8 (1972) 
nr 7 130-138 
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Een van de problemen waarmee de Ver
enlgde Staten niet geconfronteerd wer
den, omdat in de verschillende kolonien 
allerlei dissenters zich reeds gevestigd 
hadden. Maar in Frankrijk was de katho
lleke kerk als staatskerk in zekere zin af
hankelijker van de Franse koning dan van 
Rome. De afkondiging van de mensen
rechten in 1789 verontrustte Rome niet. 
De onteigening van kerkelijk bezit riep ver
ontwaardiging op. De afschaffing van de 
religieuze geloften en de voorgenomen 
opheffing van de contemplatieve kloos
ters waren aanleiding om te protesteren. 

De afkondiging van de 
mensenrechten in 1789 
verontrustte Rome niet. 

Maar door de afkondiging in 1790 van de 
Wet op de burgerlijke positie van de cle
rus, die de bisschopskeuze ontnam aan 
de kroon en de jurisdictie van de paus 
over de Franse kerk ophief, raakte Rome 
in hev1g conflict met de regering in Parijs. 
Toen enige maanden later, november 
1790, de geestel1jkheid gedwongen werd 
tot een eed op de Constitution Civile du 
Clerge, legde binnen twee maanden on
geveer de helft van de lagere geestelijk
heid de gevraagde eed af, terwijl slechts 
zeven van de 159 bisschoppen er in 
toestemden. 

De Constituante verergerde het conflict 
met Rome door annexatie van de kerke
lijke enclave te Avignon. Toen in de korte 
tljd van vier maanden 76 bisschoppen 
werden gekozen en gewijd, sprak Rome 
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van een schisma. Om dat schisma had de 
koning niet Ianger het vertrouwen in de 
Constituante. Enige tijd later onderte
kende hij toch de nieuwe Grondwet, maar 
de nieuwe Wetgevende Vergadering 
raakte in 1792 opnieuw in conflict met 
hem. De koning sprak een veto uit over 
een maatregel de priesters te verbannen 
en hij werd kort daarop afgezet. Ondertus
sen weken priesters die geen eed wens
ten af te leggen, uit naar het buitenland. 
Tijdens het begin van de Eerste Repu
bliek, 1793-1795, ontstond er een anti
kerkelijke beweging, vervolgens een pro
ces van dechristianisering van het land 
met een volstrekt kunstmatige en secu
liere kalender en ten slotte het verbieden 
van de christelijke eredienst als zijnde 
contra-revolutionair. 

Als er gezocht wordt naar een beeld van 
het effect van de Franse Revolutie op de 
kerk, dan wordt er gauw gedacht aan een 
afbeelding van de Notre Dame of een an
dere eerbiedwaardige kathedraal als 
plaats voor de eredienst van de Rede. Die 
periode, tevens de tijd van de Terreur, 
1793-1794, heeft nu eenmaal sterk ons 
beeld van de verhouding godsdienst
openbare orde bepaald. Toch is die pe
riode niet representatief voor wat de 
Franse Revolutie betekend heeft voor de 
kerken, in het bijzonder de katholieke 
kerk, want korte tijd na de val van Ro
bespierre worden kerkgebouwen her
opend, wordt een post-Thermidor kerk 
voorbereid en een nationaal conc1lie in 
1797 bijeengeroepenJ 

Napoleon: Eerste Consul 
Na de staatsgreep van Napoleon, in 1799, 
werd het consulaat de bestuursvorm van 
de Republiek. De ideeen van de Revolutie 
werden geconsolideerd door wetgeving 
en door normalisering van de buiten
landse betrekkingen. Na de verk1ezing 

3 R. Aubert. 'Ore katholrsche Krrche und dre Revolutron rn 
H Jedrn (ed) Handbuch der K·rchengesch;chte. Bd 
Vl/1 (Frerburg Herder. 1971) 3-99 

283 



200 1aar Franse Revolut1e 
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van paus Pius VII waren de consuls erop 
uit om een concordaat met Rome tot stand 
te brengen. Kardinaal Consalvi voerde 
maandenlange onderhandelingen te 
Rome, maar er werd weinig resultaat ge
boekt omdat de standpunten ver uit elkaar 
lagen. De Eerste Consul verzocht de kar
dinaal-staatssecretaris naar Parijs te ko
men. Daar moest hij binnen drie weken 
beslissingen nemen over uiteenlopende 
zaken als onteigende kerkelijke goede
ren, opgeheven bisdommen, bisschop
pen met of zonder eed aan de Constitution 
Civile en de verwijdering van volgens Na
poleon ongeschikte bisschoppen. Op dit 
laatste punt werd door Napoleon iets 
geeist wat tegen de Gallicaanse trend 
naar een onafhankelijke Franse kerk in
QJng. 

Tot nu toe had den de pausen zich wei 
bezig gehouden met de bevestiging van 
door de vorsten voorgestelde of be
noemde bisschoppen, maar n1et met het 
afzetten van functionerende bisschop
pen. Napoleon hield voet b1j stuk en de 
clausule hieromtrent in het nieuwe concor
daat tussen de Republiek en de Heilige 
Stoel werd als beginsel in andere concor
daten ook opgenomen en bevorderde 
daardoor het gezag van Rome over de 
plaatselijke bisschoppen. Consalvi slaag
de er niet in de katholieke kerk als staats
kerk erkend te krijgen, wei bewerkte hij het 
pnncipiele compromis van de vrije en pu
biJeke uitoefening van de godsdienst 
- katholiek, protestants of joods - waar

bij de rol van de politie beperkt werd tot 
gevallen waar de openbare orde ver
stoord werd. Napoleon zelf zou dit concor
daat van 15 juli 1801 niet altijd opvolgen. 
Het zou aangevuld worden met de Orga
nieke Artikelen in 1802, uitgevaardigd om 
de greep van de regering over de gods
diensten te versterken, en na 1815 zou
den er zelfs belangrijke bepalingen ge
schrapt worden, maar de eenmaal uitge
werkte principes voor de verhouding van 
Kerk en Staat werden een model voor 
concordataire overeenkomsten in de ne-
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gentiende en twintigste eeuw. In plaats 
van de middeleeuwse kerk met allerlei pa
tronaatsrechten, met horizontale verban
den zoals kapittels en met diffuse be
voegdheden kwam er een gezagsstruc
tuur die iets weg had van een typisch Na
poleontische organisatie: piramidaal, zon
der privileges, en overheidsfinanciering. 
Dus bisschoppen door de regering be
noemd, maar door de paus bevestigd, 
pastoors door de bisschop benoemd, 
tractementen uitgekeerd door de staat 4 

Waarom gaf Napoleon, als Eerste Consul, 
de religies zo'n duidelijke plaats in de Re
publiek? Kwam dit voort uit een inzicht dat 
de ideeen van de Revolutie en de Verkla
ring van de Rechten van de Mens en van 
de Burger niet in staat waren geweest een 
nieuwe morele orde voor de Franse sa
menleving te realiseren? De kerk, ver
guisd 1n 1792-1793 en vervolgd in 1793-
1794, werd teruggehaald in 1801. Ge
scheiden van de politieke orde, zonder 
enig vermogen of macht van betekenis, 
kreeg ziJ als taak toebedeeld de morele 
orde voor te Ieven en bij de gelovigen op 
te roepen. De publieke orde werd be
waakt door politie en rechtbank, de mo
rele or de was een zaak van de burgers on
derling, waarbij de kerk van nut kon zijn. 
Om die reden was subsidiering op haar 
plaats, vond Napoleon. Oat deze opvat
ting in zich oak weer een risico inhield, viel 
toen buiten het gezichtspunt. De jurist 
Jean Portalis, een van de grondleggers 
van het Burgerlijk Wetboek en minister 
van eredienst tussen 1804 en 1807, 
merkte op dat door de godsdiensten ge
wetensvorming plaatsvond en aldus aile 
levensgebieden binnendrong, dat de reli
gieuze moraal en de geloofswaarheden, 
d1e het geweten bekrachtigen en on
dersteunen, aldus tot de publieke consen
sus gingen behoren, zodat ten slotte heel 
de samenleving zich zou bevinden in de 

4 J.M Robinson, Cardma!Consalv1. 1757-1824. (London 
The Bodley Head. 1987) 
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almacht van een en dezelfde schepper 
van de natuur. Deze gedachtengang was 
niet vreemd aan de Constitution Civile du 
Clerge, die op haar beurt een toepassing 
van de mensenrechten was. 

Het concordaat van 1801 moet niet ge
zien worden als een stap terug. Voor het 
concordaat geldt wat voor zovele reorga
nisaties uit het Napoleontische tijdperk op
gaat, dat namelijk het effect pas op de 
lange termijn doordrong. De afschaffing 
van de talloze beroepsbepalingen, eco
nomische instituties en ordeningen, te za
men gemakshalve Ancien Regime ge
noemd, schiep een leegte, en - na enige 
tijd - een verlangen naar invulling door 
nieuwe adequate voorzieningen. Na de 
stormachtige eerste decade van de 
Franse Revolutie waarin van alles werd af
geschaft, heeft Napoleon zich bezig ge
houden met het scheppen van nieuwe or
deningen. Zo heeft het invoeren van lan
delijke fiscale regelingen aan de centrale 
overheid een invloed gegeven waarvan 
de mogelijkheden eerst later in de negen
tiende eeuw onderkend werden. 

Kort samengevat, aan het begin van de 
Franse Revolutie werd de hoop geuit dat 
de kerk op een constructieve wijze mee 
zou werken, doch deze hoop stortte in 
1791 in. Een nieuwe zingevende institutie, 
de eredienst van de Rede, werd ingesteld 
maar deze kon niet voorkomen dat de fei
telijke moraal in de eerste decade van de 
Franse Revolutie nauwelijks door de men
senrechten be'invloed werd, dat Napoleon 
de godsdiensten, in het bijzonder de ka
tholieke kerk, herstelde en belastte met 
het voeden van de morele orde. In zekere 
zin zijn de desiderata uit 1 789 langzamer
hand gerealiseerd en de grondslagen 
voor de economische en politieke orde 
van elke Westerse samenleving gewor
den. De vraag is: hoe relevant is deze reor
ganisatie van Napoleon voor het pro
bleem van onze maatschappelijke orde? 

Franse en lndustrii:He Revolutie 
Oat de Franse Revolutie nog relevant zou 
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kunnen zijn voor andere Westeuropese 
Ianden heeft te maken met het proces van 
industrialisatie dat ook wei de lndustriele 
Revolutie genoemd wordt. Historisch ge
zien heeft slechts Engeland de lndustriele 
Revolutie in al haar fasen doorlopen. ln
dien de term wordt opgevat als een pro
ces van industrialisatie, de overgang van 
een samenleving met een verouderde gil
destructuur, waar kerk, overheid en eco
nomie elkaar bernvloedden, naar een mo
derne, industriele markteconomie, dan 
doorliepen aile Westeuropese Ianden dit 
proces. Te beginnen met Frankrijk, dat 
hieraan begon na 1815. De Franse Revo
lutle voltrok Z1ch tijdens een generatie, ge
centreerd rond Parijs, met snelle decor
wisselingen, weinig hoofdrolspelers en 
een verrassend einde, wanneer we al
thans de val van Napoleon als zodanig wil
l en beschouwen. Kenmerkend voor de ln
dustriele Revolutie is daarentegen dat zij 
meer tijd nam, ondernemers in plaats van 
politic1 of filosofen als hoofdrolspelers 
kende, en volgens een herhaalbaar pa
troon van mechanisatie, vervoersecono
mle en schaalvergroting plaatsvond. ln
dustrialisatie kent geen dramatisch eind
punt, ook al omdat het proces nog lang 
niet afgesloten is voor wat betreft de agra
rische en dienstverlenende sector. Pre
industriele samenlevingen worden gezien 
als traditioneel, overzichtelijk, persoonlijk, 
met een religieuze zingeving, terwijl in
dustriele maatschappijen worden gezien 
als ontraditioneel, onsamenhangend, za
kelijk, zonder gemeenschappelijk reli
gieuze zingeving. De institutionele oprui
ming van de Franse Revolutie heeft een 
proces van industrialisatie mogelijk ge
maakt, dat verschilt van het Engelse of het 
Duitse maar lijkt op het onze. 

Aan het begin van de Revolutie, in 
1789, was Frankrijk geenszins een achter
lijk land. lntegendeel, het was, na Rus
land, het belangrijkste en grootste land 
van Europa, met 26 miljoen inwoners. Ver
geleken met een onaangepaste, eenzij
dige economie, zoals Nederland na de 
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Vierde Engelse Zeeoorlog, had de econo
mie van Frankrijk een breder draagvlak, 
doordat technische uitvindingen werden 
toegepast in de nijverheid en grootscha
ltge staatsbedrijven bijdroegen tot een 
welvaart die ongelijk verdeeld was. De 
economische groei was in het laatste 
kwart van de achttiende eeuw opgehou
den: misoogsten, gebrek aan primaire 
voorzieningen, nieuwe vormen van be
lasting om het overheidstekort te verklei
nen. Maar het grootste probleem was de 
verouderde sociale structuur. Zoals ook 
gold voor andere levensterreinen, waren 
1n Frankrijk in de achttiende eeuw forse 
debatten gaande over de problematische 
maatschappijstructuur die als contrapro
duktief gezien werd: de gilden met hun 
beperkende bepalingen, een toonaange
vende maar economisch onproduktieve 
adellijke elite, de prijsreguleringen, het 
mercantilistisch stelsel om importen te be
lemmeren, de staatsmonopolies. 

Als wij ons afvragen wat de betekenis van 
de Franse Revolutie voor die andere, de 
lndustriele Revolutie, is geweest, dan 
moet gewezen worden op de institutionele 
veranderingen. Het is de scheiding van 
een op de beginselen van gelijkheid en 
zekerheid gebaseerde liberale rechtsorde 
en een op de beginselen van vrijheid en 
eigendom gebaseerde economische orde, 
zodat vrij ondernemerschap, vrij marktge
drag, vrije export en vrije overdracht van 
economische titels mogelijk wordt. Hier
mee wil niet beweerd worden, dat die 
scheiding ook doorgevoerd werd in het 
betrekkelijk korte tijdsbestek van een ge
neratie, maar wei dat de principes consti
tutioneel werden vastgelegd en opgeno
men werden in de Napoleontische wet
boeken die in Frankrijk en elders, zoals in 
ons land, in de negentiende eeuw van 
kracht bleven. Latere economische ont
wtkkelingen werden daardoor vergemak
kelijkt. 

Als er in het midden van de negen
tiende eeuw geen Sociale Kwestie ge-
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weest zou zijn, dan zou een gescheiden 
ontwikkeling van politiek en economie, zo
als in de Verenigde Staten, in Frankrijk en 
andere Westeuropese Ianden wei moge
lijk zijn geweest. Door de Sociale Kwestie 
laat de geschiedenis van na 1870 een 
voortdurend groter wordende invloed van 
de overheid op het bedrijfsleven zien en 
een, minder spectaculaire maar niet min
der belangrijke, afhankelijkheid van de 
particuliere sector tot de publieke sector. 

Economie en politiek zijn niet de enige 
dimensies van een maatschappij-orde
ning. Als derde moet genoemd worden de 
zingevende of religieuze dimensie: naast 
de politieke en economische orde ook wei 
genoemd de morele orde. De beginjaren 
van de Franse Revolutie zijn daarom zo in
teressant, omdat veel aandacht gegeven 
werd aan de herstructurering van die zin
gevende of religieuze dimensie. Eerst pro
beerde men dat door het toepassen van 
de grondrechten op de kerkorde van de 
katholieke kerk, vervolgens door de instel
ling van een nieuwe eredienst van de 
rede, ten slotte door de Napoleontische 
reorganisatie, welker principes werden 
vastgelegd in het concordaat van 1801. 

De principes van vrijheid en gelijkheid 
alsmede de rechten van de mens en van 
de burger werden in 1789 geformuleerd 
als grondslag voor een nieuwe ordening 
van de samenleving. Deze mensenrech
ten werden gedurende de negentiende 
en twintigste eeuw niet beter geformu
leerd totdat in 1948 de Verenigde Naties 
de Universele Verklaring afkondigden. 
Het programma van 1789 was ambitieus. 
Van de afbraak van het Ancien Regime 
heeft de lndustriele Revolutie geprofi
teerd, maar met de mensenrechten heeft 
ze bar weinig gedaan. Zo werd bijvoor
beeld het coalitieverbod uit 1791, bedoeld 
ter afschaffing van de gilden, gedurende 
de negentiende eeuw voortdurend ge
bruikt om stakingen onwettig te Iaten ver
klaren. Maar in zekere zin stamden de 
mensenrechten van 1789 ook uit een pre
industriele tijd. De industriele arbeidsorga-
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De mensenrechten van 
1789 passen nog in een 
pre-industriele tijd. 

nisatie, de rechten van werknemers, de 
rechten van andere belanghebbenden in 
een bedrijf, en al die andere collectieve 
aspecten van een bedrijf, in onze tijd als 
rechten aanvaard, waren in 1789 nog niet 
gedefinieerd. Oat IS in 1948 beter gedaan, 
met name door de formulering van de so
ciale grondrechten. 

Onze tijd 
Hoezeer onze tijd erin geslaagd moge ziJn 
om de grondrechten af te bakenen, toch 
zijn ze onvoldoende het ethische draag
vlak van de economische orde geworden. 
Onze maatschappijstructuur zou ik willen 
omschrijven als een door economie gedo
mineerde structuur, waar de overheid het 
management van de publieke, of beter uit
gedrukt, nationale sector uitoefent, maar 
waar de steeds internationaler wordende 
particuliere sector van het bedrijfsleven 
zelfstandiger wordt. Weliswaar is de over
heid nu econom1sch machtiger dan een 
overheid van twee eeuwen geleden. Eco
nomisch beleid van een overheid vermag 
meer, maar een overheid is ook tot meer 
verplicht: het garanderen van de sociaal
economische condities geformuleerd in 
de sociale grondrechten behoort mede tot 
het wezen van de overhe1dstaak. En dat 
beperkt het overheidshandelen. In tegen
stelling tot de overheidssector is de parti
culiere sector niet gericht op het vervullen 
van genoemde sociaal-economische con-
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d1ties. Sterker nog, indien een bijdrage 
van de particuliere sector hiervoor nood
zakelijk is, wordt het wettelijk afgedwon
gen en niet vrijwillig gevraagd. Terw1jl de 
Westeuropese, ge·industrlaliseerde staten 
steeds meer de universele grondrechten 
als basis voor de rechtsorde aangenomen 
hebben, kan het bedriJfsleven opereren in 
een economische orde, die enigszms ge
baseerd is op de beginselen van vrijheid 
en gelijkheid maar die de realisatie van de 
grondrechten overlaat aan de overheid. 

Kunnen we van de Franse Revolutie le
ren, dat de realisatie van deze grondbe
ginselen alsmede van de rechten van de 
mens niet vanzelf gebeurt, maar dat een 
zingevende instelling actief hierop het 
open bare Ieven aanspreekt? Oat kan pas, 
als pnncipieel ingezien wordt dat een 
maatschappijstructuur niet uit twee maar 
uit drie dimensies bestaat: de politieke 
orde, de economische orde en de zinge
vende orde. Bij dat laatste hoeft niet aileen 
aan kerken, maar kan ook aan weten
schap en kunst gedacht worden, dus het 
domein van het culturele, voorzover geln
teresseerd in de morele orde. Nu gaan er 
altijd wei giften en subsidies vanuit de be
drijven en de overheid in de richting van 
het culturele domein, maar daarmee 
wordt nog niet uitgedrukt of en wat voor 
een bijdrage van de culturele sector ver
wacht wordt. Wat betreft de sfeer van de 
kerkgenootschappen en tegen de achter
grond van het concordaat van 1801, mag 
gezegd worden dat voor Napoleon en zijn 
tijd een nuttige functie van de religie ver
wacht werd. 

Het eigenaardige van een Westerse, 
gelndustrialiseerde samenleving is, dat de 
economische orde en de politieke orde elk 
een eigen dynamiek hebben die structu
reel niet verbonden zijn. De continu·i
teltsproblematiek van het mternationale 
bedr1jf en de prijszetting door globale 
markten lopen niet parallel met de sociale 
verplichtingsproblematiek en de fiscale 
beperktheden van een overheid. Mensen
rechten als desiderata voor de inrichtlng 
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van een samenleving en industrialisatie 
als het kenmerkende ontwikkelingspa
troon kunnen historisch ontstaan zijn in 
hetzelfde tijdvak, maar ze zijn niet noodza
kelijkerwijze gekoppeld. Zowel een pre
industriele samenleving als een gern
dustrialiseerde samenleving kunnen dic
tatoriaal van opzet zijn, alhoewel in West 
Europa de beginselen van vrijheid en ge
lijkheid pas gerealiseerd werden naar
mate de industrialisatie voortschreed. De 
eerbiediging van de mensenrechten in het 
stelsel dat we verzorgingsstaat noemen, is 
pas mogelijk geworden door de welvaart 
van de industrialisatie 5 

Zingeving, godsdienst, ethiek 
De Franse Revolutie heeft in de Verklaring 
van de Rechten van de Mens en van de 
Burger een nieuwe morele grondslag 
voor de staatkundige orde gegeven. 
Goeddeels is dat constitutioneel in heel 
West Europa oak nagevolgd. Men is thans 
doordrongen van mensenrechten als cri
terium voor een goed overheidsbeleid. 
Maar de economische orde heeft zich 
kunnen ontwikkelen zonder dat beset. De 
idealen en de beloften van de Franse Re
volutie zijn eraan voorbijgegaan. 

De Franse Revolutie heeft gezocht een 
onathankelijke zingevende dimensie in de 
maatschappijstructuur te vestigen door te 
bepalen dat godsdienst en staat geschei
den dienden te worden. Oat betekent niet 
onge1nteresseerdheid. Vanaf 1789 heeft 
men gezocht naar een wijze om de kerk 
als zingevende instelling voor de maat
schappij te behouden. Door het conflict 
om de afwijzing van de Wet op de burger
lljke positie van de clerus, is de katholieke 
kerk steeds atwijzender komen te staan te
genover de Revolutie. Eerst het concor
daat van 1801 heeft een nieuwe en onver
moede basis gelegd voor zo'n nuttige of 
zingevende rol. 

Het inzicht in deze mogelijkheden van het 
concordaat is niet ineens tot stand geko
men. Tussen 1789 en 1801 en oak lang 
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daarna is de verhouding tussen de katho
lieke kerk en de Franse staat te vaak zo 
gespannen geweest, dat de nieuwe mo
gelijkheden voor de kerk in een industriele 
samenleving eerst op het einde van de ne
gentiende eeuw ontdekt werden. Zij heeft 
zich lang blind gestaard op de scheiding 
van Kerk en Staat en heeft dat nauwelijks 
gezien als een creatieve voorwaarde voor 
een tunctie van zingeving. Daarnaast 
heeft het verzet van de katholieke kerk te
gen de grondrechten van 1789 bij velen 
een beeld opgeroepen dat de kerk slechts 
op een theocratische en autoritaire en niet 
op een democratische en vrijwillige wijze 
zou kunnen b1jdragen aan een maat
schappelijk debat. 

In de encycliek Pacem in Terris kwam 
de doorbraak, die overigens lang tevoren 
was ingezet. In 1963 werden de mensen
rechten als een authentieke uitdrukking 
van de menselijke waardigheid aanvaard. 
De weldadigheid van de scheiding van 
Kerk en Staat is pas tijdens het Tweede 
Vaticaans Concilie, in 1965, door de ka
tholieke kerk erkend6 

Door een voortdurend zoeken en uit
drukken wat nu menselijke waardigheid 
behelst, niet aileen in de politieke maar 
oak in de economische orde, en door deli
turgische beleving ervan kunnen mensen
rechten naar hun waarde geschat wor
den: helemaal werkelijkheid worden ze 
nooit tenzij in de volmaakte samenleving 
die we daarom hemel en hiernamaals 
noemen. Kerkelijke bespreking van so
ciaal-economische rechten en verlangens 
hoeft niet tot dotte berusting te voeren, zo
als K. Marx dacht, maar mag wei tot nuch
terheid en voorzichtigheid leiden. Pruden-

5 A CR. Dreesmann. 'Gel1jkhe1d en Doelmat1ghe1d 
as pecten van een afrull. · 1n Econom~sch-StatJstJsche Be
nch/en. 25 februan 1987. nr 3595 Ook m J. Bert1ng ea. 
Maatschappel!jke onge/Jjkheld. de overhe1d een zorg? 
Publ1cat1e van het Nederlands Gesprekscentrum. 
(Utrecht. Veen. 1987) 12-21 

6. J. Punt. D1e Idee der Menschenrechte lhre geschlcht!J
che EntwJcklung und 1hre l'lezepl10n durch d1e moderne 
katho!Jsche SozJalverkundigung. (Paderborn. F. Sch6-
nlngh. 1987) 
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t1eel omgaan met mensenrechten is iets 
dat in de Franse Revolutie nog niet voor
handen was en dat oak nu een zeldzaam
held blijft. En om dat aan te kweken is 
godsdienstige vorming nod1g. Niet in de 
z1n van kennisvermeerdering, maar wei in 
de z1n van oefening en van levenshou
ding. 

Zander een kerk vervallen desiderata 
als mensenrechten tot een ideologie. Heb
ben mensen in een geseculariseerde, Jn

dustriele samenleving niet het einde van 
de ideologie bereikt?7 ldeologietjes zijn er 
wei als het op besturen of op consumeren 
aankomt, maar dat kan zijn omdat er geen 
zingeving om zich zelfs willen voorhanden 
IS, geen kerk die godsdienst durft te zijn. 
De werkeiiJke dienst is zeldzaam gewor
den. Wat we doen, doen we omdat ande
ren er recht op hebben of anderszins er 
aanspraak op kunnen maken. 

Met de beginselen van de Franse Revo
lutie moet dus nag economische ethiek 
geschreven gaan worden. Een ethiek die 
niet moet leiden tot theocratie. De seculari-
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satie, begonnen in 1789, is als proces vol
tooid. Post-revolutionaire kerken dienen 
dat te aanvaarden, zodat de feitelijke zelf
standigheid van de politieke en economi
sche orde het uitgangspunt behoort te 
zijn. De criteria voor een ethische reflectie 
op het gedrag van de deelnemers binnen 
die orde mogen afkomstig zijn van de libe
rale en sociale mensenrechten, aanvan
kelijk uitgesproken in 1789 en uitvoeriger 
geformuleerd in 1948. Ethiek die daar 
geen rekening mee wil houden, wordt een 
utopie. Ethiek die dat wei doet, geeft zin. 
En een kerk die een christelijke ethiek bij 
wijze van sociale leer ontwikkelt en voor
leeft, is bij de tijd. 

7 Dan1el Bell. The cultural contradictions of capitalism. 
(London: Hememann. 1979). 
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Dr. G. Puchinger 

Groen van Prinsterer, 
aangestoken door de 
Franse Revolutie 

Groen van Prinsterer heeft zijn geestver
wanten erop attent gemaakt dat zij met 
gei'nspireerd konden worden door de 
Franse Revo!utie. Een beweging die zo
zeer de religie verwaarloosde. Groen was 
een creatieve en indringende getuige van 
de reserves jegens de Franse Revo!utie. 

'Aldus zal kunnen bluken dat mune overtwgmg, m de hoofd
gedachte eener chnstel!jk·hlstonsche of ant1-revolutiona1re 
wereldbeschouwing, niet slechts de zelfde gebleven. maar 
versterkt IS. De Moderne Maatschapp!J, met a/ haar uitne
mendheden. m de d1enstbaarhe1d der ongeloofstheone ge
raakt zunde. wordt tel kens weer verle1d tot stelselmatlge ver
loochemng van den levenden God' (Groen van Pnnsterer. 
JUI! 1868. lnle!dmg tot de tweede druk van 'Ongeloof en Re
volutle'.) 

In een college over de Franse Revolutie, 
gegeven te Leiden in 1964, toonde 
prof.dr. P. Geyl aan hoe polyinterpretabel 
de Franse Revolutie was en is: Goed en 
kwaad, noodzakelijk en betreurenswaar
dig wisselen elkaar af in zijn heldere, over
zichtelijke beschouwingen gedurende 
drieentwintig pagina's.1 Geyl was bereid 
te erkennen 'dat onze moderne Westerse 
wereld goeddeels door de Franse Revolu
tie is gevormd', al voegde hij daar direct 
aan toe: 'Maar gevormd dan door de te
genstand zowel als door de voorstand, 
door de bezieling van het gedurfde onder
nemen zowel als door de waarschuwing 
uitgaande van de gedeeltelijke misluk
king, door de strijd tussen de verschil-
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lende groepen die zich met haar naam 
tooiden of die met afschuw verwierpen. '2 

Laten we, voor wat de tegenstand en af
schuw, ook in de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden betreft, slechts 
een ding noemen: de koningsmoord op 
Lodewijk XVI op maandag 21 januari 
1793 op de Place de Ia Revolution te Pa
rijs. Wij weten na twee eeuwen nu een
maal niet anders dan dat dit betreurens
waardige feit erbij behoorde, en we sam
men in dit verband op in welke opzichten 
Lodewijk XVI als koning in gebreke was 
gebleven om aan de noden van zijn volk 
tegemoet te komen. Maar vele tijdgenoten 
beleefden dat alles geheel anders, en 
vooral veel emotioneler dan wij. Zoals de 
Russische Revolutie jarenlang onder de 
absolute doem heeft gestaan van de tsa
renmoord op 16 juli 1918 - waarom ko
ning George V van Engeland in 1924 ge
schokt en verbitterd was toen Ramsay 
MacDonald hem voorstelde (of beter: me
dedeelde) gezanten te gaan uitwisselen 
met het Sowjet-gouvernement, dat zijn 
neef Nicolaas II met zijn gehelefamilie had 
uitgemoord - zo voer er tegen het einde 

Geyl 1n Zeven Revolut1es door dr. Z R. D1ttr1ch, prof.dr. 
P Geyl, prof.dr. J.HA Logemann, prof.dr. I. Schbffer. 
dr. J.W Schulte Nordholt en dr. E. Zurcher (Amsterdam 
ZJ) 77-101 

2. Zie noot 1, pag. 79. 
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van de achttiende eeuw een schok door 
Europa, toen Lodewijk XVI en Marie Antoi
nette van Frankrijk op het schavot werden 
omgebracht. In de Nederlandse dagbla
den van die dagen, waarin nieuws en 
commentaar - zoals een eeuw later -
nog niet gescheiden waren, komt de af
keer die de berichten van de terdood
veroordeling en de onthoofding van de 
koning van Frankrijk wekten, duidelijk tot 
uiting. Er verschenen bewogen beschrij
vlngen van de terechtstelling van de ko
ning op 21 januari. De 's-Gravenhaagse 
Extra-Courant van Zaturdag den 26 Janu
ary A 0 .1793 vlocht de volgende opmer
kingen in bij het brengen van het nieuws 
u1t Parijs: 'Welk een treurig schouwtoneel 
opende zig hier nu in den tempe!, de ge
vangenplaats eener ongelukkige Koning
lyke familiel Wie ontroert niet! Wiens hart 
breekt niet by het overdenken van den 
toestand, waarin die dodelyk neergesla
gen doorlugtige familie zig moest bevin
den! ( ... ) Eene treurige stilte heerschte in 
Panjs. (. .. ) De pen valt my uit de handl 
- Wy delen met onze redelyke medebur
gers in de oneindige droefheid der over
denkingen, welken de gebeurtenis van 
den 21 January een ieder inboezemt.' 

Zeker, in Engeland liet koning Karel I op 
30 Januari 1649 te Landen het Ieven op het 
schavot, en in onze geschiedenis werden 
Egmond en Hoorne op 5 jun1 1568 op be
vel van de Heer der Nederlanden op de 
Grote Markt te Brussel in het openbaar te
rechtgesteld, zoals Johan van Oldenbar
neveldt op 13 mei 1619 op het Binnenhof, 
v66r de Ridderzaal, 1n opdracht van de 
Overheden van de Republiek openlijk ter 
dood werd gebracht; en de De W1tten on
dergingen op 20 augustus 1672 een sma
delijke dood, volbracht door het grauw 
van Den Haag. Maar dat de Franse ko
ning, uit het geslacht van de Bourbons, 
waarvoor de Republiek der kooplieden zo 
menigmaal gevreesd had, de vernede
rende dood van de guillotine moest on
dergaan, zoals duizenden Franse burgers 
met hem, was voor de vreedzame burgerij 
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van de stervende Republiek der Neder
landen een aanwijzing dat van Frankrijk 
geen politieke heilsboodschap te ver
wachten was. 

Ambivalente houding 
En toch waren er ook binnen onze Repu
bliek die met zekere verwachtingen de 
Franse Revolutie gadesloegen. De ambi
valente houding van ons land jegens het 
gebeuren in Frankrijk komt, voor wie de in
terne geschiedenis van de rooms
katholieke emancipatie hier te Iande goed 
kent, nergens beter tot uiting dan binnen 
de rooms-katholieke volksgroep, die, 
massaal in het Zuiden, verspreid binnen 
de rest van de Republiek, destijds, even
als vandaag, circa eenderde van de natie 
uitmaakte. Enerzijds begrepen de rooms
katholieken hier te Iande dat zij dank zij de 
beginselen van de Franse Revolutie in 
principe nu eindelijk de rechten konden 
terug veroveren, die zij met de Reformatie 
aan de protestantse en humanistische re
genten verloren hadden, zodat de be
kende rooms-katholieke geschiedschrij
ver prof.dr. Gerard Brom (1882-1959) in 
zijn boeiende Broere-biografie (1955) 
over de Rooms-katholieke Kerk in Neder
land kon schrijven: 'Door een omwente
ling heeft ze haar rechten verloren, door 
een omwenteling krijgt ze die, tenminste in 
beginsel, terug.'3 

Maar daar stond nog een ander besef 
tegenover: de rooms-katholieken begre
pen tevens zeer wei dat de beginselen van 
de Franse Revolutie anders waren dan, en 
in vele opzichten in tegenstelling stonden 
tot de leer van de kerk. Zelfs jaren na de 
eigenlijke Franse Revolutie werd de revo
lutiegeest op 15 augustus 1832 alsnog 
veroordeeld in de encycliek Mirari Vas, 
over de onrust in Kerk en Staat, van paus 
Gregorius XV1 4 Het is in deze encycliek 
dat de revolutiebeginselen, en daarmee 
tevens die van de Franse Revolutie, z6 
scherp veroordeeld werden, dat ware 
deze encycliek niet door een paus uitge
vaardigd, men zou den ken dat ze door de 
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anti-revolutionaire staatsman Groen van 
Prinsterer, zo niet geschreven, dan toch 
gelnspireerd was. 

De 'tweede omwenteling', waarvan Ge
rard Brom sprak,s deed de Nederlandse 
rooms-katholieken aanvankelijk de zijde 
van de negentiende-eeuwse liberalen kie
zen; maar de nooit herroepen waarschu
wingen van de encycliek Mirari Vas deed 
hen op den duur hun heil zoeken in een 
bondgenootschap met de Nederlandse 
gereformeerden, die, zelf na de Franse 
Revolutie achteruit gedreven, ja in verval 
geraakt waren. 

Het waren van oorsprong twee kerk
historici, dr. H.J.A.M. Schaepman (1844-
1903) en dr. A. Kuyper (1837-1920), die 
dit vitale bondgenootschap, waaruit een 
eeuw later zelfs het CDA zou ontstaan, 
duidelijk en militant gestalte gaven. Maar 
het zaad voor dit door velen aanvankelijk 
onmogelijk geachte 'monsterverbond' 
was reeds gestrooid onder het Verenigd 
Koninkrijk, toen de rooms-katholieke nota
ris J.G. LeSage ten Broek (1775-184 7) se
dert augustus 1827, en de afgescheiden 
gereformeerde predikant Hendrik de 
Cock (1801-1847) sedert 28 november 
1834 ieder onder de autoritaire koning 
Willem I drie maanden gevangen zaten, 
omdat zij zich om religieuze redenen niet 
konden vinden in de dwang die in het Ver
enigd Koninkrijk jegens religieuze uitin
gen en wensen werd uitgeoefend. De 
niets vermoedende, volkomen te goeder 
trouw zijnde koning had echter, bij gebrek 
aan inzicht in de geestelijke roerselen van 
de rooms-katholieke en de gerefor
meerde gezindten krachten opgeroepen, 
die zich zouden keren en tegen de revolu
tionaire beginselen en tegen de autoritaire 
staat. Het is met name Groen van Prinste
rer (1801-1876) geweest die heeft inge
zien dat er een diepgaande verstrenge
ling was tussen de beginselen van de 
Franse Revolutie en de autoritaire staat, 
iets wat hij met name gerealiseerd zag in 
Napoleon, wiens dictatoriaal bewind hij 
een regelrecht volgkwaad achtte van de 
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Franse Revolutie, waartegen Napoleons 
regime een directe reactie was, een re
gime dat in vele opzichten was 'genatio
naliseerd' door koning Willem I. 

Er is diepgaande 
verstrengeling tussen de 
Franse Revolutie en de 
autoritaire staat. 

Groen van Prinsterer is in verband met 
de Franse Revolutie mede daarom zo'n 
eminente figuur, omdat in zijn geschriften 
blijkt, dat hij als anti-revolutionair pas lang
zaam gegroeid is, en zijn overtuiging eerst 
jaren lang in zijn ziel moest rijpen, aleer ze 
op duizenden volgelingen kon worden 
overgedragen. 

De machinekamer 
Niets duidde er immers op dat Groen tot 
de politieke stellingname zou komen, die 
hij later innam. Slechts zal de bezetting 
van zijn land door de Fransen van zijn 
jeugd at aan een sterk nationaal beset bij 
hem hebben wakker geroepen. Voor het 
overige werd hij te Leiden gevormd tot 
scherpzinnig jurist en kundig classicus, 
waarbij niet vergeten mag worden dat de 
studie van Groen en Thorbecke (die el
kaar reeds als student goed kenden) te-

3. Gerard Brom. Cornel1s Broere en de Kathol1eke emanci
patle (Utrecht-Antwerpen 1955) 20 

4 In LatiJnse tekst met Nederlandse vertal1ng van L 
Ze1nstra O.F M . voorz1en van een Voorwoord van dr 
Clem. Vn1moed 0 F.M. u1tgegeven 1n de sene Eccles1a 
Docens (HIIversum 1950). 
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vens 'een verkapte historie-studie' was5 
Reeds op jonge leeftijd werd Groen ge

roepen tot het, zeker in die dagen, hoge 
en verantwoordelijke werk aan het Kabi
net des Konings, door hem op 10 oktober 
1827 in een brief aan zijn schoonmoeder 
gekwalificeerd als 'misschien de slaafach
tigste post van het geheele land',6 dat in 
april 1829 hem de weg opende om kabi
netssecretaris des Konings te worden. 
Daardoor vertoefde hij als het ware in 'de 
machinekamer' van het Verenigd Konink
rijk, en zag hij hoe de Koning en de mi
nisters het land regeerden, waarmee hij 
reeds jong een unieke, onvervangbare 
kennis opdeed inzake de staatkunde van 
zijn tijd. 

Het opmerkelijke nu is dat Groen niet ai
leen van dag tot dag de handelingen des 
Konings kon volgen en dienen, maar dat 
hij zich tevens scherp rekenschap gaf van 
de oppositionele tegenkrachten, wier ge
vaar hij zozeer onderkende, dat hij in sa
menwerking met enige gelijkgezinden op 
vrijdag 2 oktober 1829 de periodiek Ne
derlandsche Gedachten oprichtte, waar
van h1j - vanwege zijn secretaris-zijn des 
Konings - als anoniem redacteur op
trad? 

Wanneer op 25 augustus 1830 in Brus
sel de Revolutie uitbreekt, is Groen niet 
verbaasd over de beginselen ervan, die 
hij direct herleidt tot die van de Franse Re
volutie, maar wei over de snelheid van 
haar resultaten en het uiterst zwakke, ja 
onzekere verzet daartegen van de zijde 
van de Nederlandse regering. Groen 
achtte ieder pacteren met de Brusselse 
opstand ongeoorloofd, nam zijn ontslag 
als secretaris des Konings, en maakte in 
die zelfde periode een geestelijke crisis 
door, die hem uiteindelijk deed kiezen 
voor de gereformeerde orthodoxie hier te 
Iande, zowel op kerkelijk alsop politiek ge
bied. 

Religieuze argumenten 
De Belgische Revolutie van 1830, die de 
onherstelbare breuk schiep in het Vere-
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nigd Koninkrijk, dat Groen met zoveel 
hartstocht 'in de machinekamer' had ge
diend, opende hem voor goed de ogen 
voor het feit dat de beginselen van de 
Franse Revolutie niet aan tijd en plaats ge
bonden waren! 

Wat scheidde Groen van Prinsterer van 
de Franse Revolutie? Niet het sociale ele
ment dat daarin speelde, want Groen 
kende zijn plicht jegens de armen, al kon 
hij de sociale ontwikkelingen waarop wij 
terugzien uiteraard niet voorzien. Het ele
ment echter dat Groen scheidde van de 
Franse Revolutie was met name van reli
gieuze aard. Het ni Dieu ni maitre, dat uit 
de Franse Revolutie omhoog kwam, 
wekte met name sinds zijn bekering in 
1830, zijn hartgrondige afkeer. Groen was 
niet tegen een omwenteling als zodanig, 
maar wei tegen een waarin de religie ver
waarloosd of zelfs bestreden werd. 

Terwijl na 1830 de confessionele vuren 
in Nederland, vooral bij de protestanten, 
meer en meer gedoofd werden, laaide de 
confessionele overtuiging bij Groen heftig 

5 Gerretson 1n ZIJn rede Greens aanleg (apnl1915). opge
nomen 1n ZIJn Verzamelde Werken (Baarn 1974) II. 10-
42. 'Groen heet l1tterator en Junst; - doch verg1s u 
n1et1 - deze studie 1s slechts een verkapte hlstorie
studie.' (pag. 17) 
Men denke tevens aan een opmerking van Gerretson. 
gemaakt 1n ziJn op 21 maart 1952 te Utrecht gehouden 
rede Democrat1e en Hogeschool. opgenomen 1n z1jn 
Verzamelde Werken (Baarn 1975) V, 210-224 'Men 
staat even verbaasd over het we1n1ge dat. om door hun 
examens te komen, mannen als Thorbecke en Groen 
m6esten werken. als over het vele dat ZIJ, 1n vn1e stud1e, 
1nderdaad hebben gewerkt' (pag. 217) 

6. Groen van Pnnsterer. Schrifteli1ke Nalatenschap, II. 
Briefw1sselmg. eerste deel, 1808-1833, bewerkt door dr. 
C Gerretson, R11ks Geschiedkund1ge Publ1cat1en ('s
Gravenhage 1925) 90. 

7. Groen van Prinsterer IS van v66r ZIJn bekering trouw ge
bleven aan ziJn verklanng 1n de toegevoegde lnle1ding 
van ziJn voltooide eerste 1aargang in Nederlandsche Ge
dachten 1n 1830, toen h11 opmerkte dat zucht voor 
Chnstendom, wett1g gezag, vnjheid en Vaderland ons 
altiJd heeft bez1eld · 
Het kenmerk van Groen na ziJn bekenng 1n 1830 IS dat 
h11 z1ch aansloot b11 de dest11ds achteru1tgedrongen. n1et 
meer 1n tel ZIJnde overtu1g1ng van de Gereformeerde Ge
Zindte, w1er boodschap hiJ, aangestoken door het ge
beuren van de door hem zozeer afgewezen Franse Re
volutle, 1n kerkeiiJk en pol1t1ek opz1cht weer tot grate bloe1 
zou brengen 
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op, evenals bij Da Costa en de uitgedre
ven kerkelijke Afgescheidenen van 1834. 
Zij met name identificeerden, uit inzicht of 
qua levensgevoel, de revolutionaire be
ginselen met de autoritaire staat, die naar 
welgevallen de revolutionaire beginselen 
aanvaardde of verwierp, al naar het uit
kwam, maar de gereformeerde en rooms
katholieke gezindten in feite als niet
bestaand bejegende. Het kleurloos 
christendom dat in de negentiende eeuw 
biJ zoveel bekwame regenten gevonden 
werd. trachtte Groen uit te drijven. Aller
eerst door middel van zijn levenslange 
briefwisseling, zijn parlementaire rede
voeringen en zijn politieke en kerkelijke 
verhandelingen, waaronder zijn lezingen
cyclus Ongeloof en Revolutie (184 7) een 
centrale plaats inneemt, omdat reeds de 
t1tel aangeeft waartegen Groen vooral ten 
strijde trok. 

Anders dan Geyl, die een eeuw later 
leefde, kon Groen daarom geen goeds in 
de omwenteling te Parijs zien; hij zag 
daarin slechts een keten van noodzake
lijke, elkaar opvolgende politieke gebeur
tenissen, die hij in strijd achtte met zijn reli
Qieuze overtuiging en de noodzakelijke 
stabiliteit van de staat. Natuurlijk mag men 
Groens uiteenzettingen en optreden niet 
enkel naar de gegevens van vandaag be
oordelen, evenmin als men een Neder
landse socialist van het begin van deze 
eeuw recht doet door hem Iauter de maat
staf aan te leggen van de huidige socia
llsten tegen het einde van deze eeuw. 
Veeleer verdient Groen van ieder die hem 
wil beoordelen een nauwgezette kennis
name van zijn geschriften en briefwisselin
genl 

Sommige gevolgen en uitkomsten van 
de Franse Revolutie zijn later ook door zijn 
volgelingen als juist aanvaard, maar eerst 
nadat Abraham Kuyper, reeds in 1872 
- dus nog tijdens het Ieven van Groen -
in het pas opgerichte dagblad De Stan
daard het sociale program van de anti
revolutionairen vertolkt had op een wijze 
die voor orthodoxe christenen aanvaard
baar was. 

Christen Democrat1sche Verkenn1ngen 6/7/89 

Vogelvrij 
In tegenstelling tot Kuyper heeft men 
Groen, ook wei binnen eigen kring, verwe
ten dat hij zwaar en ingewikkeld schreef. 
Zijn Ongeloof en Revolutie kan daarvan 
een voorbeeld heten: het is zware, gede
gen kost, op hoog niveau uiteengezet, 
waarin men op iedere pagina de geleerde 
jurist, classicus en historicus ontmoet, die 
voor zijn geestverwanten verklaart 
waarom en op grand waarvan hij verzet 
pleegt tegen de Franse Revolutie en haar 
gee st. 

Voor de volgelingen van 
Groen waren er oak 
aanvaardbare uitkomsten 
van de Franse Revolutie. 

Niet allen is echter bekend dat Groen in 
1848 op zeer populaire wijze zijn bezwa
ren tegen de Franse Revolutie heeft sa
mengevat in zijn geschrift Vrijheid, Gelijk
heid, Broederschap, Toelichting van de 
spreuk der Revolutie, een publikatie, die 
hij in 1871 heeft Iaten herdrukken, zodat 
men deze als definitief mag beschouwen. 
In tegenstelli ng tot zoveel andere gesch rif
ten van zijn hand, waarin hij als streng ju
rist en logisch classicus zijn standpunt uit
eenzet, formuleert hij in dit strijdschrift zijn 
standpunt tegen de Franse Revolutie op 
een populaire wijze, die eerder doet den
ken aan de politieke uiteenzettingen van 
de vurige jonge Kuyper, die mede door 
middel van speelse woordspelingen en 
kwinkslagen zijn volgelingen van voorlich
ting dient. 

Zijn bestrijding van de spreuk Vrijheid-
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Gelijkheid-Broederschap voert hij vanuit 
diep nationale overtuiging, wanneer hij 
spot: 'Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap! 
Oranje uit hetland en de Franschen er in' 
(Uitgave 1871, pag. 5) ( ... ) Vrijheid? - Vrij 
van het Huis van Oranje, dit is zoo, maar 
onderworpen aan elken bewindvoerder in 
Parijs. (pag. 9) ( ... ) lk ben vrij als een vo
gel, maar het is niet onbekend wat in onze 
taal voge/vrij beteekent. (pag. 15) ( ... ) De 
grondwet wilde vrijheid van Godsdienst, 
en de Afgescheidenen werden vervolgd.' 
(pag. 22) Oat hij een eigen inzicht heeft 
aangaande vrijheid, geeft hij reeds met de 
woorden aan: 'Voorzeker ik ben niet hoog 
ingenomen met de spreuk, in den zin dien 
de hedendaagsche praktijk er aan geeft; 
doch ben ik daarom van vrijheid afkeerig? 
(pag. 53). 

Waar voor Groen de kern ligt van het 
vraagstuk van de revolutie-idee van zijn 
dagen, is: 'Revolutie is, volgens woord
afleiding en historie, vernietiging van het
geen men omkeert; hervorming daarente
gen is verbetering van hetgeen men in 
stand houdt; van hetgeen niet omge
keerd, maar door die verbetering zelve te
gen het gevaar van omkeering behoed 
wordt.' (pag. 53-54). 

Soms laat hij - vanuit de bittere erva
ring van zijn dagen een nuchter geluid ho
ren: 'Er was v66r 1795 billijke klagt over 
de eigendunkelijkheid der Regenten; 
volgt er uit dat het vaderland groote ver
pligting heeft aan degenen waardoor het 
van die eigendunkelijkheid verlost is, om 
negentien lange bange jaren te gaan aan 
een leidband en keten eener veel- of een
hoofdige fransche dwingelandij?' (pag. 
56). Waar voor Groen de fundamentele 
zaak ligt, is zijn uitgangspunt: 'Bij het op
bouwen van den Staat, heeft men het ee
nig ware fundament, heeft men het regt, 
gelijk dit in den wil en in de ordeningen 
Gods zijn oorsprong heeft, ter zijde 
gesteld; de regels eener staatkunde, die 
van de onderstelling der menschelijke be
dorvenheid uitgaat, verwerpelijk geacht, 
en, door alles naar goedvinden, te vernie-

298 

200 1aar Franse Revolut1e 2C 

tigen, om alles, naar goedvinden, te 
scheppen, de wortels afgesneden, waar
uit aileen eene nieuwe instelling, omdat zij 
alsdan op historischen bodem gegroeid 
1s, nationale levenskrachten ver
krijgt.'(pag. 60). 

Betekenis van Groen 
Oak van Groens inzichten 1s uiteraard na 
meer dan een eeuw een en ander achter
haald, maar wie hem wil beoordelen, zal 
het dienen te doen vanuit de inzet van zijn 
optreden: de religie. Natuurlijk was oak 
zijn politiek tijdsgebonden, maar zijn inzet 
heeft de tijd doorstaan! 

Oak Thorbecke, oak Cart van der Lin
den waren metal hun kennis en inzicht kin
deren van hun tijd, maar dat behoeft ons 
niet te weerhouden hun eminente beteke
nis voor de volksgroep d1e zij vertegen
woordigden te erkennen, en oak daarin 
hun nationale betekenis te zien. 

De betekenis van het optreden van 
Groen van Prinsterer is geweest, dat hij 
zich niet als aristocratisch burger in afkeer 
van de Franse Revolutie heeft afgewend 
en haar val afschuw heeft doodgezwe
gen, om enkel zijn arbeid te verrichten als 
archivaris en classicus, maar deze Revo
lutie, naar de mate van zijn kennis, krach
ten en mogelijkheden, heeft overwogen 
en geanalyseerd, en zijn politieke geest
verwanten erop heeft attent gemaakt, dat 
zij onmogelijk ge'fnspireerd konden wor
den door een beweging die z6zeer de reli
gie verwaarloosde! 

Groen heeft zich verzet tegen de Franse 
Revolutie, en zijn volgelingen op eigen be
ginselen gewezen, waarbij hij de moed 
had zichzelf en hen als anti-revolutionair 
dan wei christelijk-historisch te kwalifice
ren. Eerst Kuyper en zijn generatiegeno
ten zouden - met blijvende afwijzing van 
de negatie en discriminatie van de religie 
- zich rekenschap geven van de meer 
positieve resultaten van de Franse Revolu
tie, die op den duur onloochenbaar wa
ren. Maar zolang er een christelijk volks
deel in Nederland zal blijven, dat een 
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eigen weg in de politiek wenst te gaan, 
omdat het naast directe politieke belan
gen oak de religieuze overtuiging en rech
ten beveiligd en gewaarborgd wil zien, zo
lang zal dat volksdeel zijn stille of uit
gesproken reserves houden jegens de 
Franse Revolutie. Van die nag steeds be
staande overtuiging en innerlijke drang is 
Groen van Prinsterer een uiterst merk
waardige, creatieve en indnngende ge
tuige geweest. Hoewel met al zijn grate 
deskundigheid, begonnen als 'een 
vreemde eend in de bijt' van ons jonge 
parlement, is hij tot op vandaag een voor
beeld en voorganger gebleven voor dui
zenden die door zijn inspiratie zijn aan
gestoken! 

De Franse Revolutie heeft ook hier te 
Iande, zoals Geyl zo terecht opmerkte, 
'verschillende groepen' gekend, 'die zich 
met haar naam tooiden of die met afschuw 
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verwierpen. '2 De Franse Revolutie heeft in 
Nederland een krachtige, aanvankelijk 
onvoorziene stoat gegeven tot een anti
revolutionaire bezinning in christelijke zin, 
die tot op vandaag toe omhoog heft de 
boodschap en de rechten van de religie, 
die aanvankelijk door de voorstanders 
van de Franse Revolutie schromelijk ver
waarloosd, en wier betekenis in ieder ge
val ernstig onderschat werd. De Franse 
Revolutie heeft in Nederland tot indirect 
gevolg gehad het ontstaan van het 
christelijk partijwezen, dat zich in ons land 
in voile vrijheid heeft kunnen ontwikkelen, 
en dat 'de regering des lands' tot op van
daag toe ingrijpend heeft beYnvloed. 

Chnsten Democrat1sche Verkenningen 6/7/89 
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Will em Bilderdijk (1756-1831) 

Bemoediging 

Beef niet, Christen, 
In dees twisten, 

Als het heir der Ongodisten 
Aard en zeeen overspreidt, 
En, van razernij aan 't gisten, 
Door geweld en helse listen 
Kerk en Staat de val bereidt. 

AI 't bedoelen 
Van dit woelen 

Om den ouden wrok te koelen 
Van den opgezetten stoet, 
Om 't oprechte heilgevoelen 
Van den aardboom weg te spoelen 
In ons-aller stromend bloed; 

AI dit wrijten, 
AI dit krijten. 

AI dit boezems openrijten 
Met Godslasterlijk geschreeuw, -
AI dit krabblen en verbijten 
Is gebit- en nagels-slijten 
Van d' in doodstuip kranke leeuw. 

Chnsten Democratlsche Verkenn1ngen 6/7/89 

Maar Gods ogen, 
Nooit bedrogen, 

Peilen d' afgrond uit den hogen; 
Zien dat heilloos woeden aan, 
Spotten met het roekloos pogen 
Van de Vader van de logen, 
Met zijn opgeblazen waan. 

't Mag ons de oren 
Dan doorboren, 

Maar de zielsrust niet verstoren 
Door het ijdel windgegalm: 
De Almacht zal de zijnen horen, 
D' afgrond in zijn zwadder smoren; 
Blijven we in dit uitzicht kalm! 

Laat hij wetten 
Uittrompetten; 

Span hij de onschuld vooglaarsnetten; 
Jezus leeft en overwon; 
Wat zou ons met Hem ontzetten, 
Die de kop der slang verpletten,' 
Dood en Hel betemmen kon! 

I I: il 

I I i [I 

(fr.) 
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Prof. dr. Joh. Verkuyl da 

Van Declaration des 
droits de l'homme et du 
Citoyen tot Universal 
Declaration of Human 
Rights 

Een doorbrekende dageraad is de ge
schiedenis van de mensenrechten niet. Er 
Zljn bevredigende tekenen, er z1jn schadu
wen van beklemmende duisternis. De 
stnjd om de mensenrechten mag daarom 
niet worden gestaakt. Zij moet worden 
voortgezet in permanente orientatie op de 
oecumene. 

De 'Verklaring van de Rechten van de 
Mens en van de Burger' werd na de 
bestorming van de Bastille (op 14 juli 1789) 
en de afschaffing van de feodale ordening 
en de bevrijding van de boeren (4 en 5 
augustus) op 26 augustus 1789 geprocla
meerd. Het gaat er in deze bijdrage om, 
dat - hoe men verder oak oordeelt over 
de Franse Revolutie - deze Verklaring 
een van de eerste stappen is geweest in 
de richting van een 'Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens', zoals die la
ter in 1948 door de Verenigde Naties is ge
proclameerd 'to organize international 
pride and shame'. 

Deze Verklaring in Parijs van 1789 was im
mers reeds voorafgegaan door de Bill of 
rights van de staat Virginia in Noord Ame
rika, waarin we de eerste opsomming van 
democratische vrijheden vinden, de eer
ste toepassing van de voorstellen die 
Montesquieu had gedaan in zijn geschrif
ten om de bestuurlijke macht, de wetge-
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vende macht en de rechterlijke macht van 
elkaar te scheiden. We vinden daarin oak 
de scheiding van Kerk en Staat en de pro
clamatie van vrijheid van godsdienst voor 
aile burgers. Daarna werd op 17 septem
ber 1787 de constitutie van de Verenigde 
Staten bekend gemaakt. die de eerste mo
derne democratie grondvestte, waarin de 
deling der machten werd doorgevoerd en 
een systeem van wederzijdse controle 
(checks and balances) in het Ieven werd 
geroepen dat zijn houdbaarheid tot op de 
huidige dag heeft bewezen. Daarna 
volgde op 27 augustus 1789 de Verkla
ring van de Rechten van de Mens en van 
de Burger, de bekende preambule van de 
Franse constitutie, die onder andere was 
geYnspireerd door de Bill of rights van Vir
ginia en de Grondwet van de Verenigde 
Staten. 

Het typerende van de drie bovenge
noemde verklaringen van de rechten van 
de mens was, dat de Wirkungsgeschichte 
ervan zich niet beperkte tot Virginia of de 
Verenigde Staten of Frankrijk, maar overal 
in de wereld invloed uitoefende en in aller
lei Ianden velen inspireerde om de strijd 
voor mensenrechten te entameren. Simon 
Bolivar en San Martin in Latijns Amerika 
zijn daarvan de duidelijkste illustratie, 
maar overal in Europa, oak in Rusland en 
in Azie en Afrika was de radiatie van deze 
verklaringen waar te nemen. Maar on-

Chnsten Democrat1sche Verkennmgen 6/7/89 

rae 
nO< 
rin' 
va1 
in 
Ch 
do 
VO< 

be 
lijk 

I 
ko 
Inc 
Ja 
ge 
fOL 
he 
diE 
WE 

leL 
we. 
de 
vo 
mE 
WE 

ter 

VE 
ci~ 

sc 
te1 
m1 
fu1 
all 
ta; 
ve 
nc 
he 
ta: 
fe1 
cr· 
8E 

be 
tai 
va 
lin 
se 
M 

Ch 



200 1aar Franse Revolut1e 

danks de grate Wirkungsgeschichte en 
radiatie van deze verklaringen gaven ze 
nog niet de stoat tot een universele verkla
rtng van de rechten van de mens. Daar
van ontstond iets toen Roosevelt midden 
in de Tweede Wereldoorlog het Atlantic 
Charter afkondigde waarin de four free
doms centraal stonden. Dit Charter wekte 
vooral in de kolonien de verwachting van 
bevrtJding, internationale verantwoorde
lijkheid en solidariteit. 

lk herinner mij nog goed hoe na de af
kondiging van het Atlantic Charter enkele 
lndonesische leden van de Volksraad in 
Jakarta aan de koloniale regering vroe
gen of de aanvaardtng van Roosevelts 
four freedoms geen consequenties moest 
hebben voor die Ianden in Azie en Afrika 
dte nog door een vreemde mogendheid 
werden geregeerd. Het antwoord waste
leurstellend en ontwijkend, maar de vraag 
was een indicatie van wat komen zou na 
de oorlog. Na die oorlog was er onder de 
volkeren een nieuwe motivatie om alom 
menselijke rechten te beschermen en te 
werken aan de institutionalisering van in
ternationale verantwoordelijkheid. 

De preambule van het Handvest van de 
Verenigde Naties, dte in 1945 1n San Fran
CISCO werd aanvaard en die werd ge
schreven namens de biJ de VN aangeslo
ten volkeren, drukt de intentie uit om sa
men te werken voor de bevordering van 
fundamentele rechten en vrijheden voor 
allen, zonder onderscheid van ras, sekse, 
taal en religie. Het Handvest legde wei 
verantwoordelijkheden vast, maar werkte 
nog geen standaard u1t betreffende de tn
houd van mensenrechten. Oat werd de 
taak van een speciale commtsste betref
fende fundamentele rechten. In 194 7 
creeerde deze commissie een model voor 
een internattonale Bill, een covenant (ver
bond) en maatregelen voor de implemen
tatte ervan. Drie Jaren na de aanvaarding 
van het Handvest en een jaar na de instel
ltng van die commissie werd de 'Univer
sele Verklartng van de Rechten van de 
Mens' voorgelegd aan de Algemene Ver-
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gadering van de Verenigde Naties in Pa
rijs in 1948. In de wereld waarin men ver
gaderde, was alles vol spanning en crisis: 
de Koude Oorlog heerste, in Berlijn was er 
een blokkade, in de Balkan waren er bot
singen, in Korea spitste de crisis zich toe. 
Maar desondanks werd op 10 december 
1948 met algemene stem men de 'U niver
sele Verklaring van de Rechten van de 
Mens' aanvaard als een standaard om 
naar te streven 'voor aile volkeren en na
ties', zoals de tekst luidt. Die standaard 
werd in 30 artikelen vastgelegd. Vanaf het 
begin werd uiteraard beseft, dat het bij 
deze verklaring niet kon blijven, maar dat 
stappen moesten worden gezet in de rich
ting van de implementatie van deze ver
klaring in de vorm van bindende verdra
gen 

Op 16 december 1966 volgde het inter
nationale verdrag over de economische, 
sociale en culturele rechten, alsmede het 
internationale verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten. Te zamen vormen 
de verklaring van 10 december 1948 en 
het daarbij gevoegde protocol de Bill of 
rights, dte vele idealisten, sommige diplo
maten en polttici voor ogen stand ten tijde 
van de opnchttng van de Verenigde Na
ties. 

In november 1981 volgde daarop nog 
na lange discussies de verklaring betref
fende de eliminatie van aile vormen van in
tolerantie en discriminatie gebaseerd op 
religie en geloof. Die verklaring draagt niet 
het karakter van een verdrag. Het is 
slechts een artikel dat 'informele over
eenstemming' en een 'gezamenlijke aspi
ratie' tot uitdrukking brengt. 

Deze 'Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens' is niet denkbaar 
zonder wat in Virgtnia, in de Verenigde 
Staten en in de Franse Revolutie werd ge
proclameerd. Velen zijn van oordeel dat 
die verklaring 'naief en onrealisttsch' is. 
maar naar mijn overtuiging is de aanvaar
ding ervan door de gehele volkerenge
meenschap een wereldhistorische ge
beurtents. Reeds vaker in de geschiede-
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nis is gepoogd een standaard te formule
ren van mensenrechten. Men denke aan 
het wetboek van Hammurapi (2000 jaar 
v66r Christus), aan de codex van Justinia
nus in het Imperium Romanum, aan de 
'Magna Charta' in Engeland, enzovoort 
enzovoort. Maar al deze pogingen tot 
standardisation waren regionaal en ideo
logisch beperkt. Voor het eerst in de ge
schiedenis is nu een poging gedaan om 
tot een universele standaard voor men
senrechten te komen. Het is echter over
duidelijk dat de afstand tussen de officieel 
aanvaarde standaard en de dagelijkse 
praktijk zeer groot is. Wie de rapporten 
leest van de speciale commissie van de 
VN voor bepaalde mensenrechten komt 

-· daarvan diep onder de indruk. 
De vraag waarom het mij nu gaat in 

deze bijdrage is: Wat 1s de taak van kerken 
en christelijke partijen bij het streven om 
mee te werken aan de fundering en reali
sering van mensenrechten in de samenle
ving? 

Het behoeft geen nader betoog dat ker
ken en politieke partijen een taak hebben 
in verband met de effectuering en imple
mentatie van mensenrechten. Hoe nood
zakelijk die taak is, moge met een illustra
tie verduidelijkt worden. 

Bij het eerste eeuwfeest van de Franse 
Revolutie hield dr. A. Kuyper op de tiende 
deputatenvergadering van de Anti
Revolutionaire Partij een rede over de 
Franse Revolutie onder de titel: 'Niet de 
vrijheidsboom, maar het kruis.' Wie die 
rede nu in het tweede eeuwjaar van die re
volutie nog eens doorleest, ontdekt dat hij 
met verwijzing naar de geschiedenis van 
ons land niet het recht tot omwentelingen 
en radicale transformatie of van omwente
lingen van samenlevingen ontkent, maar 
dat hij integendeel de fundering van men
senrechten in de menselijke rede in the 
age of reason zonder verwijzing naar de 
goddelijke gerechtigheid en zonder de 
toetsing van de keuze en middelen en 
doeleinden aan die goddelijke gerechtig
heid verwerpt en dat hij de gruwelen waar-
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mee de Franse Revolutie begon en deaf
grijselijke tonelen waarmee ze eindigde 
onder Ieiding van Danton en Robespierre 
in de nacht der Girondijnen in staat van 
beschuldiging stelt. Het ni Dieu ni maitre 
van de protagonisten van de Franse Re
volutie en het ecrasez l'infame van Vol
taire, waarvan de spits niet slechts naar de 
kerk, maar ook tegen het Evangelie van 
Jezus Christus was gericht, was naar zijn 
overtuiging de diepste oorzaak van de 
mislukking van de Franse Revolutie en het 
verraad aan de vrijheid, de gelijkheid en 
de broederschap, die geproclameerd 
werd en de diepste bron van de terreur 
waarin ze ten onder ging, een terreur die 
een jaar lang 70 a 80 mensen per dag het 
Ieven kostte na de moord op de Girondij
nen. Hij wijst er dan op, dat de strijd om 
mensenrechten een hoge plicht is, maar 
dat de fundering ervan ergens anders 
moet worden gezocht dan aileen in de 
'rede' en dat de effectuering ervan en de 
keuze van middelen en doeleinden in an
dere bronnen moet worden gezocht. Hij 
stelde daarmee terecht de vraag aan de 
orde naar de theologische fundering van 
de mensenrechten. 

Het merkwaardige is, dat de Neder
landse regering precies diezelfde vraag 
ook aan de or de stelde toen de 'Univer
sele Verklaring van de Rechten van de 
Mens' werd aanvaard. Gedurende de 
laatste discussies in de Algemene Verga
dering van de Verenigde Naties die aan 
deze beslissing voorafgingen, werden 
door de vertegenwoordiger van de Ne
derlandse reger1ng de volgende opmer
kingen gemaakt: 

'lk wil slechts een bijzonder aspect be
nadrukken dat tot onze grote spijt geen 
adequate erkenning heeft gevonden in dit 
document. lk bedoel de oorsprong van 
deze rechten. Het feit dat 's mensen rech
ten en vrijheden zijn gebaseerd in zijn 
goddelijke afkomst en onsterfelijke be
stemming, het feit dater een Opperwezen 
is dat de bron is van deze rechten, doet 
haar waarde en betekenis groeien. Het 
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negeren van deze relatie zou hetzelfde be
tekenen als het breken van een plant van 
haar wortels en het bouwen van een huis 
terwijl men het fundament vergeet.' 

Oaarmee wees de Nederlandse gede
legeerde op een taak die vooral door de 
kerken en de christelijke partijen moet 
worden vervuld. 

De taak van de kerken 
Vanuit het christelijk geloof IS de meest ur
gente vraag: wat eist God in de relatie van 
mensen in een staat en in de wereld der 
volkeren? Vanuit het christelijk geloof ge
zien, moet de magneetnaald van het han
delen van overheden en samenlevingen 
worden gericht op de pool van Gods 
eisen. Wat heeft het voor zin om te strijden 
voor mensenrechten als wij niet weten of 
we daarmee handelen volgens Zijn wil, 
maar ook omgekeerd, wat krijgt de 
worsteling om mensenrechten een gewel
dige diepgang als we ons ervan bewust 
mogen zijn dat we daarin handelen vol
gens Zijn wil. 

Kerken moeten de relatie 
leggen tussen Gods 
gerechtigheid en de 
mensenrechten. 

Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat 
metafys1sche, juridische, psychologische, 
soc1ologische, utilitair-pragmatische, na
tuurrechtelijke funderingen of de funde
nng vanuit een soort theologia en ethica 
natura/is van betekenis zijn in de praktijk 
en dat vanuit deze funderingen belang
rijke bijdragen zijn en worden geleverd tot 
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het invoeren en effectueren van mensen
rechten. Ook zijn de bijdragen vanuit an
dere godsdienstige gemeenschappen 
van belang. Maar de christelijke kerken in 
de wereld zijn geroepen om duidelijk te 
zeggen waar naar hun overtuiging de 
springbronnen liggen van de mensen
rechten. Oat betekent dat vanuit de ker
ken moet worden bijgedragen aan de ont
wikkeling van een christelijke ethiek 
waarin aile aspecten van de mensenrech
ten worden belicht vanuit Wet en Evange
lie en waarin de relatie tussen Gods ge
rechtigheid en de mensenrechten, Gods 
tolerantie en menselijke tolerantie, Gods 
bevrijdend handelen en de menselijke 
worsteling om bevrijding wordt toegelicht. 
Het was een van de verdiensten van dr. G. 
Brillenburg Wurth dat hij in zijn boeken 
over ethiek heel het veld van de sociale en 
politieke ethiek bestreek om het sociaal
politieke handelen te schragen en te corri
geren. Het werd hem niet altijd in dank af
genomen. lk denk bijvoorbeeld aan het 
feit dat hij op een zeer vroeg uur in de con
temporaine geschiedenis tot ergernis van 
vele politici zich krachtig verzette tegen 
het inbouwen van massavernietigingswa
pens in ons 'veiligheidssysteem', maar hij 
vervulde een taak die onontwijkbaar is. 
Het verheugt me dat op de leerstoel die hij 
vroeger bezette dr. G. Manenschijn 'De 
mogelijkheid en noodzakelijkheid van een 
christelijke ethiek' bepleitte in zijn inaugu
rele oratie in oktober 1988. 

Toen ik in lndonesie de beginfase van 
de nation-building meemaakte, heb ik een 
proefschrift geschreven over de fundering 
van de godsdienstvrijheid om mee te hel
pen aan de verankering van de gods
dienstvrijheid in de Constitutie (1948). En 
daarna heb ik in zes boeken in de lndone
sische taal meegewerkt aan de ontwikke
ling van een politieke, sociale, economi
sche en culturele ethiek om mee te den
ken over het handelen in een wordend 
staatsverband. 

Het komt mij voor dat de ontwikkeling 
van christelijke ethiek een uiterst belang-
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rijke taak is voor de kerken. Uiteraard 
moet daarbij worden gezocht naar een 
oecumenisch ethos. En dat is de reden 
dat ik onderstaand enkele notities maak 
over de rol die de Wereldraad van Kerken 
heeft vervuld en nog vervult bij de worste
ling voor mensenrechten. 

Toen de Wereldraad van Kerken nog niet 
officieel was opgericht en er slechts een 
voorbereidende commissie aan het werk 
was, werd door die commissie te zamen 
met de I nternationale Zendingsraad de 
Commissie voor lnternationale Zaken op
gericht, waarvan de Amerikaan dr. Frede
rick Nolde de directeur werd en Sir Ken
neth Grubb de voorzitter. De geschiede
nis van deze commissie is bij het veertigja
rig bestaan van de Wereldraad verteld in 
het belangwekkende boek van drs. Ans J. 
van der Bent: Christian response in a 
world of crisis. A brief history of the WCC 's 
Commission of the Churches on Interna
tional Affairs. Deze Commissie voor lnter
nationale Zaken (CCIA) heeft grote in
vloed uitgeoefend op het ontstaan van de 
Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens en op de opname van bepaalde 
artikelen van de Verklaring in de Grond
wetten en de wetgeving van de vele staten 
die in het proces van dekolonisatie ont
stonden. lk weet dat uit eigen ervaring 
vanuit mijn arbeidsperiode in Azie. Toen 
de Wereldraad van Kerken in 1948 werd 
opgericht, werd deze commissie een 
semi-officieel orgaan van de Wereldraad 
en in 1971 een officieel orgaan van de We
reldraad. lk aarzel niet te verklaren dat 
deze commissie veel heeft gedaan om de 
mensenrechten te funderen in een visie 
vanuit Gods Wet en Evangelie en daarin 
nog steeds tot zegen is. In het programma 
Human rights and Christian responsibility 
heeft deze commissie ook steeds op de 
volgende drie aspecten gewezen: 
1 Mensenrechten dragen niet uitsluitend 

een individueel karakter, maar hebben 
ook te maken met erkenning en nale
ving daarvan in gemeenschappen. 

306 

200 1aar Franse Revolut1e 200 

2 De strijd om mensenrechten is nooit a
politiek, maar vraagt ook om politieke 
stellingname. 

3 Universele mensenrechten gaan elk 
land en elke staat aan en nopen elke 
staat en elk volk tot zelfonderzoek. 
Geen enkel volk kan zeggen: bij ons is 
alles in orde wat de mensenrechten be
treft. Elk volk is schuldig aan overtre
ding van bepaalde mensenrechten. 

Binnen het bestek van dit artikel is er geen 
ruimte om te bespreken op welke wijze 
deze commissie tel kens heeft gereageerd 
op talloze crisissituaties, waarin de men
senrechten in de knel raakten. Onder Iei
ding van een kleine staf en wisselende 
voorzitters heeft ze veel werk verzet. 
Eigenlijk zou iedere christen-politicus van 
het boekje dat daarover in Geneve ver
scheen kennis moeten nemen. 

Naast de Commissie voor lnternationale 
Zaken ontstond sinds 1948, toen de We
reldraad officieel werd opgericht, de grote 
afdeling voor Kerk en Samenleving 
(Church and Society). De geschiedenis 
van de ontwikkelingen van denkbeelden 
in die afdeling en de daaronder opere
rende onderafdelingen wordt meesterlijk 
verteld door Paul Abrecht, de studiesecre
taris, in een opstel in het boek dat aan dr. 
Philip Potter werd aangeboden bij zijn af
scheid, Faith and Faithfulness. De titel van 
dat opstelluidt: The evolution of ecumeni
cal social thought, een 'must' voor 
christen-pol itici I 

In de eerste jaren van het bestaan van 
de Wereldraad van Kerken werd de na
druk gelegd op het concept van de 
'responsible society', de verantwoorde
lijke maatschappij. Het waren vooral J.H. 
Oldham en WA Visser 't Hooft die deze 
conceptie ontwikkelden en die mijns in
ziens van grote betekenis is geweest. In 
hun studies is het opvallende dat ze vanuit 
de talloze aspecten en problemen waar
mee de kerken in de gehele wereld 
worstelden de vingerbeweging maakten 
van de omtrek van die aspecten en pro
blemen naar de kern van de Wet en de 
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Profeten: de liefde tot God en de liefde tot 
de naaste. En vanuit die kern ontwikkel
den ze drie toetsstenen om samenlevin
gen, de partijen en de staten te toetsen. In 
de eerste plaats moest er in de staten en 
samenlevingen ruimte zijn voor het func
tloneren van verantwoordelijkheid tegen
over God. Volken en staten moesten wor
den doordrongen van het beset dat ze 
voor de wijze waarop macht werd uitge
oefend verantwoording schuldig waren 
aan God. De tweede toetssteen in deze 
conceptie was, dat volken en staten zich 
verantwoordelijk moesten gedragen te
genover de zwaksten in de samenleving 
en ook tegenover zwakke groepen en 
m1nderheden. En in de derde plaats 
moest er ruimte zijn voor verantwoorde
lijke creativiteit en deelname aan het staat
kundige Ieven en de samenleving als ge
heel. Wie de verslagen van de oprich
tJngsvergadering van de Wereldraad van 
Kerken in Amsterdam doorleest, ontdekt 
hoe consequent deze idee werd uitge
werkt door de coryfeeen van de Wereld
raad (onder andere M.M. Thomas, John 
Bennett, Reinhold Niebuhr) in de kritiek op 
het l1beralistisch kapitalisme en het totali
taire (in die tijd Stalinistische) commu
nisme. 
In 1966 en 1968 werd aan de idee van een 
·responsible society' nog toegevoegd: 'a 
;ust, participatory and sustainable so
Ciety'. De drie toetsstenen waarvan de 
conceptie van de verantwoordelijke maat
schappij spreekt, blijven mijns inziens 
uiterst waardevol. Wie de geschiedenis 
van de diverse algemene vergaderingen 
van de Wereldraad volgt en de werkzaam
heden van de commissies vanuit de ge
zichtshoek van human rights komt tot de 
ontdekking dat vrijwel aile gebieden die in 
de 30 artikelen van de Universele Verkla
nng van de Rechten van de Mens worden 
aangeraakt en die in de verdragen aan de 
orde zijn die te zamen de Bill of rights vor
men, in de werkzaamheden van diverse 
commissies van de Wereldraad vanuit het 
christeliJk geloof worden benaderd. Ver-
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der is het van belang dat sinds de alge
mene vergadering van Uppsala (1968), 
die ik ook heb bijgewoond, er niet aileen 
studie gewijd wordt aan die gebieden en 
sectoren, maar ook bepaalde acties zijn 
geentameerd waarin gepoogd wordt via 
exemplarische modellen tekenen op te 
richten die aangeven in welke richting in
zet van ons wordt gevraagd. lk noem in 
dat kader nu verder zonder commentaar 
het PCR (Program to Combat Racism), de 
CCPD (Commission on the Churches' 
Participation in Development), CICARWS 
(Commission on Inter-Church Aid, Refu
gee and World Service), de afdeling voor 
Vrouwen in Kerk en Samenleving, de 
Christian Medical Commission, enzo
voort. 

U merkt: heel het veld dat de 30 artike
len bestrijken, wordt op de een of andere 
manier ook ten dele bewerkt door de We
reldraad van Kerken in een paging om er
voor zorg te dragen dat de daarin ge
noemde rechten uit de omlijsting van een 
plechtige verklaring stappen en vanuit de 
diepste motieven van de Bijbelse bood
schap han den en voeten krijgen en hier en 
daar - zij het nog zo zwak en voorlopig -
gaan functioneren in de samenleving. 

In verband daarmee is het mijns inziens 
zeer gewenst dat christen-politici gebruik 
maken van het soms voortreffelijke studie
materiaal van deze commissies en dat er 
wisselwerking ontstaat tussen 'Geneve' 
en de christen-politici in de diverse ian
den. lk heb de indruk dat er veel meer 
contact is tussen de rooms-katholieke poli
tici en de commissies van het Vaticaan 
dan tussen protestantse christen-politici 
en 'Geneve', de zetel van de Wereldraad 
van Kerken. Oat was in 1948 niet het ge
val. Toen was er wisselwerking. Men 
denke aan het grote debat tussen Joseph 
Hromadka en John Foster Dulles! lk be
grijp heel goed dat de Wereldraad en haar 
commissies niet kunnen worden geidenti
ficeerd met bepaalde partijen, ook niet 
met christelijke partijen. Kerken en poli
tieke partijen mogen niet samenvallen. De 
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wijze van werken van politieke partijen is 
een andere dan die van kerken. Maar wei 
kunnen kerken, vooral in oecumenische 
verbanden, behulpzaam zijn bij het aan
geven van de koers waarin de politieke 
partijen zich met hun middelen en hun 
tempo en hun procedures behoren te be
wegen. 

De taak van de christen-democratie 
De christen-democratie heeft uit 'der star
men oogst' random de Franse Revolutie 
wei de parlementaire democratie aan
vaard, maar zich terecht meer georien
teerd op de Amerikaanse Revolutie met 
haar balances and checks dan op de 
Franse Revolutie. Ze had met schrik ge
zien hoe de democratie a Ia Rousseau ont
aardde in meerderheidsdictatuur en zelfs 
tot demoncratie a Ia Robespierre en Dan
ton. Ze besefte, dat parlementaire demo
cratie op heel andere gronden moet wor
den verdedigd en gesteund dan met de 
argumenten van Rousseau en de Franse 
Encyclopedisten en de 'Verlichtingsfiloso
fen'. Ze moet verdedigd worden, omdat 
elke overheid evenals elk mens 'geneigd 
is tot aile kwaad' en daarom tot tirannie en 
omdat elke volksbeweging van nature ge
neigd is tot anarchie. Ongecontroleerde 
macht is onverdraaglijk. Binnen de parle
mentaire democratie moet het goede 
recht en in bepaalde situaties zelfs de 
plicht tot christelijk-democratische partij
vorming worden erkend om samen met of 
naast ander partijen verantwoordelijkheid 
voor het bestuur te dragen. Het woord van 
dr. A. Kuyper, dat de democratie slechts 
veilig is in de schaduw van het kruis van 
Christus en dat de vrijheidsboom niet ver 
verwijderd moet worden van de kruis
boom bevat diepe waarheid. Ongetwijfeld 
is het waar dat christelijk-democratische 
partijen in hun gedragingen de 'C' vaak 
tot een aanfluiting maken en de naam van 
God en van Christus vaak 'ijdel gebrui
ken'. Oat feit wordt echter niet teniet ge
daan door opheffing van de christen
democratie, maar door haar permanente 
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transformatie en bekering. Ook de naam 
'christelijke kerk' of 'christen' kan een 
vorm van ijdel gebruik van de naam des 
Heren zijn, maar dat betekent niet dat de 
roeping tot christen-zijn en tot het opbou
wen van christelijke kerken moet worden 
prijsgegeven. 

Christelijke partijvorming is 
een goed recht en soms 
zelfs plicht. 

Oat in deze tijd een oecumenisch expe
riment als het CDA is begonnen, is toe te 
juichen. Velen wijzen deze gedachte hef
tig af en wijzen erop dat de dragers van de 
oecumenische beweging slechts bij uit
zondering voorstander ziJn van christelijk
democratische partijvorming. Oat is waar, 
maar dat zegt nog niets over de waarheid 
of onwaarheid van de bewering dat het 
ontstaan van het CDA in Nederland en in 
sommige andere Europese Ianden te ma
ken heeft met de groei van het oecume
nisch bewustzijn. Naar mijn overtuiging 
zouden christen-democratische partijen 
veel meer overleg moeten plegen met de 
oecumenische beweging bij het zoeken 
van de effectuering van de mensenrech
ten in nationaal verband, in de EG en in in
ternationaal verband. 

Het is niet mogelijk hier uit te werken welke 
mensenrechten in het bijzonder aandacht 
moeten hebben. lk noem slechts enkele 
van die mensenrechten die bijzondere 
aandacht behoren te hebben in een 
christen-democratische partij. 
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In de eerste plaats de vnjheid van gods
dienst en de vrijheid van meningsuiting 
(artikel 18 en 19). Het is verheugend dat 
de opstellers van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens zich meer 
orienteerden op de Amerikaanse dan op 
de Franse Revolutie wat betreft de vrijheid 
van godsdienst. De mannen van de 
Franse Revolutie verklaarden in artikel 10 
van hun proclamatie over de 'droits de 
l'homme' dat er vrijheid van godsdienst 
moest zijn en ze propageerden wei de 
scheiding van Kerk en Staat, maar ze ver
vingen de oude staatsreligie van het An
cien Regime door de 'cultus van de rede', 
een paging die niet aileen hopeloos 
mislukte, maar de bron werd van de ter
reur. Maar de mannen van de Ameri
kaanse Revolutie proclameerden de vrij
heid van godsdienst en de scheiding van 
Kerk en Staat om een einde te maken aan 
1edere vorm van dwangcultuur en tevens 
om de vrije wisselwerking van religieuze 
overtuigingen te garanderen. De Ver
enigde Staten ontstonden onder andere 
uit de worsteling om een vrije wisselwer
king tussen kerken en staten en andere re
ligieuze gemeenschappen. Het ging hen 
niet om afschaffing van religieuze invloe
den, maar om een vrije uitwisseling ervan 
in moderne democratieen. In die lijn werd 
de verklaring van de rechten van de mens 
geconcipieerd met voile medewerking 
van de kerken. Niet zonder reden heeft 
daarom de vrijheid van godsdienst en de 
vrijheid van meningsuiting in de Univer
sele Verklaring een centrale plaats ontvan
gen. 

Verder zullen vanuit de kern van Wet en 
Evangelie de christen-democratische par
tijen grate aandacht moeten schenken 
aan de artikelen 23, 25 en 26 van deze 
Verklaring, vooral in hun contact met de 
zogenaamde ontwikkelingslanden. In arti
kel 23 gaat het over het recht op maat
schappelijke zekerheid voor ieder. In arti
kel 25 gaat het om het recht op een le
vensstandaard die hoog genoeg is voor 
de gezondheid en het welzijn van ieder 
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(voeding, kleding, huisvesting). En in arti
kel 26 gaat het om het recht op onderw1js 
als een fundamenteel recht. In deze en 
dergelijke artikelen gaat het niet aileen om 
vrijheid van godsdienst en vrijheid van 
meningsuiting, maar oak om sociale, eco
nomische en culturele gerechtigheid. In 
deze en dergelijke artikelen wordt ons een 
we reid voorgehouden waarin de kloof tus
sen arme en rijke Ianden wordt over
brugd. Als de christen-democratie haar 
naam waar wil maken, dan betekent dat 
dat deze en andere rechten worden tot 
verplichtingen, tot een te vervullen roe
ping binnen de EG, maar oak in interconti
nentaal verband. 
Aile fundamentele rechten worden in aller
lei gebieden ontkend en vertreden. De ge
schiedenis is ten aanzien van de funda
mentele rechten niet te vergelijken met de 
doorbrekende dageraad, maar te midden 
van bemoedigende tekenen zijn er ook de 
schaduwen van een beklemmende duis
ternis van de zijde van totalitaire system en 
en van bepaalde religies die hun aanspra
ken op het menselijke Ieven tot gelding 
menen te moeten maken door aardse 
dwang en dodelijke bedreigingen. De 
strijd om mensenrechten mag daarom 
niet worden gestaakt. Ze moet worden 
voortgezet in permanente orientatie op 
hetgeen in de grate oecumene vanuit Ge
neve en Rome aan de gang is. En de 
christen-democratie in nationaal en Euro
pees verband is geroepen in die strijd te 
participeren op haar wijze en met de mid
delen die haar ten dienste staan. 

Aanbevelingen 
Hier volgen enkele aanbevelingen vanuit 
de gezichtshoek van dit artikel over de 
fundamentele rechten van mensen en sa
menlevingen. 
1. Een van de aspecten van de huidige 
wereldsituatie is de opkomst van be
paalde stromingen in de islam die uit zijn 
op het herstel van middeleeuwse moslim
se theocratieen. Binnen die theocratieen 
wordt dan wei voor 'joden en christenen' 
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We w!llen noch herstel van chnstelijke theocrat1een, noch een islam!tlsche theocrat1e van welk stem pel 
oak (Iota ANP) 
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een zekere ruimte getolereerd, maar in 
een positie van onderworpenheid aan de 
moslimse staat. Vanuit dat streven tot de 
stichting van moslimse theocratieen wordt 
dan het herstel van de middeleeuwse Sha
na, onder andere de wet op de apostasie, 
de oude opvatting over de Jihad (de 'hei
lige oorlog') en zovele andere wetten uit 
de moslimse theocratieen nieuw Ieven in
geblazen. Men moet wei ziende blind zijn 
als men dat streven niet onderkent in aller
lei islamitische Ianden, niet aileen in Iran, 
maar ook in de Soedan, ook in bepaalde 
stromingen in Egypte enzovoort. De pro
lessionele Schonfarberei van bepaalde 
islamologen die voor alles in de islam 'be
grip' vragen, is een verloochening van de 
lundamentele rechten van de mens en 
van de internationale rechtsorde. Het 
komt er op aan in de huidige wereldsitua
tJe duidelijk te maken dat we noch een her
stel van christelijke theocratieen willen 
noch een islamitische theocratie van welk 
stem pel ook, maar multi-culturele en multi
religieuze samenlevingen, staten en een 
internationale rechtsorde waarin de fun
damentele mensenrechten gelden. Oat 
betekent steun aan die islamitische groe
peringen die eveneens een afkeer heb
ben van de terugkeer naar de Middel
eeuwen en die ook zich inzetten voor be"in
vloeding en vrijheid binnen democrati
sche staten. Gelukkig zijn er vele islamiti
sche stromingen die in die geest 
werkzaam zijn en die daarom steun ver
dienen van de zijde van de christen
democratie. En eveneens hebben die 
kleine christengemeenschappen recht op 
steun die zich trachten staande te houden 
1n Ianden met een islamitische majoriteit. 
Aangezien ik van mening ben dat dit on
derwerp hoe Ianger hoe actueler zal wor
den in de komende jaren en veel te veel 
weggemoffeld wordt op de agenda heb ik 
het bovenaan geplaatst in deze aanbeve
lingen. 

2. In de kringen van de christen
democratie bestaat om historische rede
nen terecht grote belangstelling voor Zuid 
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Afrika. Het merkwaardige van dit uur van 
de geschiedenis is, dat daar eindelijk de 
bereidheid groeit om te werken aan een 
ontwerp-constitutie, waarin de rechten 
voor aile bevolkingsgroepen worden ge
formuleerd. Het Freedom Charter van het 
ANC is en was geen ontwerp-constitutie. 
De recente Guidelines van het ANC zijn 
dat evenmin. In aile groepen van de sa
menleving zijn nu echter personen die wil
len werken aan een ontwerp-constitutie 
voor allen. Oat is van het grootste belang 
en de kans daarvoor is nu grater nude in
ternationale situatie noopt tot het sluiten 
van compromissen. Het komt mij voor, dat 
het CDA niet aileen de taak heeft pogin
gen tot de vorming van een antwerp 
nauwkeurig te volgen, maar ook desge
vraagd hulp te bieden bij de uitwerking er
van, omdat het voor de oplossing van de 
conflictsituatie in Zuid-Afrika van het groot
ste belang is dat eindelijk duidelijk wordt 
hoe men zich een rechtsorde voorstelt 
waarbinnen aile groepen kunnen Ieven en 
ademen en waarin noch een majority victi
mization noch een minority victimization 
plaatsvi ndt. 

3. Contacten met Latijns Amerika en 
Midden Amerika. Te midden van de con
flicten in zovele Ianden van Latijns Ame
rika en Midden Amerika is het hoe Ianger 
hoe meer duidelijk dat moet worden 
gestreefd naar coalities tussen de Oemo
crac;ia christiana en die socialistische par
tijen die principieel een parlementaire de
mocratie willen en geen marxistisch
leninistische dictatuur ter vervanging van 
de fascistische oligarchieen. De christen
democratie kan daarin een belangrijke rol 
spelen. 

4. In allerlei Ianden van Oost Europa 
wordt de tijd rijp voor een multi-partij
systeem ter vervanging van een systeem 
waarin een partij, de communistische, het 
machtsmonopolie heeft. lk denk bijvoor
beeld aan Hongarije en Polen. Het kon 
wei eens zijn dat juist de christen
democratie hand- en spandiensten kan 
verrichten bij de opzet van alternatieve 
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partijen in zulke Ianden. Ook in Rusland 
daagt de tijd dat het machtsmonopolie 
van de Communistische Partij wijkt voor 
een veel-partijen-stelsel, onder andere in 
de Baltische deelstaten en misschien ook 
in andere deelstaten, bijvoorbeeld in Ar
menie, Georgie enzovoort. Contact met 
zulke ontwikkelingen vanuit de christen
democratie is zeer wenselijk. Het is niet de 
taak van de christen-democratie om se
cessie-pogingen die tot algehele destabili
sering zullen leiden, te steunen, maar wei 
om sympathie te tonen voor een veel-par
tijenstelsel. 

5. Toen de Franse Revolutie zich voltrok 
en de Verklaring van de Rechten van de 
Mens en van de Burger begon en uitliep 
op een afschuwelijke terreur waren in En
geland en andere Westerse Ianden velen 
terecht geschokt door de felle anti
kerkelijkheid en anti-religiositeit in het al
gemeen en door de neiging om de rede te 
aanbidden als enige bron van open baring 
en aile uitingen van christelijk geloof te 
zien als een vorm van religieus obscuran
tisme. 

Het was volkomen begrijpelijk dat en
kele maanden na de terreur de overigens 
zeer progressieve Edmund Burke zijn Re
flections on the Revolution in France 
schreef, die Groen van Prinsterer bewoog 
tot het schrijven van zijn boek Ongeloof en 
Revolutie (1847). In die periode schreef 
Tom Payne in 1792 tegen Burke zijn boek 
The rights of man en waarschuwde dat, 
als van christelijke zijde de schreeuw om 
recht die tot de Franse Revolutie leidde 
niet werd verstaan, het gevaar niet denk
beeldig was dat de christengemeen
schappen niet aan de 'transformatie' zou
den meewerken, maar aan de 'restaura
tie' van staten en samenlevingen. De
zelfde T. Payne was een van de ontwer
pers van de Amerikaanse Declaration of 
independence en werkte mee aan een 
omwenteling die leidde tot het ontstaan 
van de Verenigde Staten. 

lk denk dat christen-democratische par
tljen de correctie van en de samenwerking 
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met socialistische partijen nodig hebben, 
waarvan de leden ten dele ook uit het 
christelijk geloof Ieven en anderen uit hu
manistische overtuigingen. Ze hebben die 
correctie nodig, omdat 'oude liefde niet 
roest' en zowel aan rooms-katholieke als 
aan reformatorische zijde altijd weer de 
neiging tot restauratie tevoorschijn komt in 
plaats van de medewerking aan echte 
transformatie. In rooms-katholieke kring 
mag men nooit vergeten dat Paus Pius VI 
in 1791 de godsdienstvrijheid nog ver
wierp en dat Paus Pius IX in een syllabus 
van 1864 de monopoliepositie van de ec
clesia romana nog onderstreepte en dat 
pas tijdens het Tweede Vaticanum einde
lijk de godsdienstvrijheid werd erkend als 
een fundamenteel recht. En aan reforma
torische zijde mag niet worden vergeten 
dat artikel 36 van de 'Nederlandse ge
loofsbelijdenis' aan de overheid de plicht 
oplegt om aile 'afgoderij' uit te roeien en 
dat toen dr. A. Kuyper de gereformeerde 
kerken bewoog om die zinsnede te 
schrappen er andere protestantse kerken 
waren die die beslissing kritiseerden in 
plaats van die na te volgen en over te ne
men. Dat wantrouwen tegen de gods
dienstvrijheid en andere rechten heeft on
der andere in Duitsland geleid tot de on
dergang van de Weimar Republiek na de 
Eerste Wereldoorlog, waarin zowel de Ro
mana als protestanten een grote rol heb
ben gespeeld. Die onder gang heeft desas
treuze gevolgen gehad! Het is verheu
gend dat zowel in het rooms-katholicisme 
van na het Tweede Vaticanum als in het 
protestantisme de krachten van het 
nieuwe sterker zijn geworden dan de 
machten van het oude, maar het gevaar 
van terugval is altijd latent aanwezig. 
'Oude liefde roest niet.' Daarom hebben 
mijns inziens christen-democratie en de
mocratisch socialisme elkaar nodig en is 
samenwerking nodig. 

Van Calvijn is de leus: ecclesia refor
mata semper reformanda, 'de reformatori
sche kerken hebben steeds weer reform a
tie nodig'. Die leus moet echter worden 
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aangevuld met de leus: societas semper 
reformanda, 'de samenleving moet 
steeds weer vernieuwd worden'. En daar
bij is het nuttig om niet het woord te verge
ten dat dr. Heiko A. Oberman schreef in 
ziJn boek over De erfenis van Calvijn: 'Met 
Calvijn kun je wei een oecumene van ker
ken bouwen, maar geen staat!' (pagina 
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Drs. Th.B.F.M. Brinkel sen 

Absolute macht is uit de 
gratie 

'Opgepastl' 'Wantrouw de ceremonieen 
waarmee de Franse Revolutie en de Men
senrechtenverklaring gevierd worden.' 
Meedoen met de herdenking van het 
tweehonderdjarig jubileum van de Franse 
Revolutie roept in christen-democratische 
kring nog steeds gemengde gevoelens 
op. Andre Louis heeft gelijk in zijn artikel 
als hij concludeert dat zij in hoge mate de 
politieke discussie beheerst. De beheer
sing in het politieke Ieven door de ideeen 
die toen naar voren werden gebracht, was 
oorzaak van de oprichting van christen
democratische partijen. Niet aileen in Ne
derland, maar ook elders in West Europa 
en Latijns Amerika. De wisselende hou
ding, nu eens positief, dan weer sterk af
wijzend, blijkt ook uit de verschillende arti
kelen in dit zomernummer. 

Contrarevolutionair, of conservatief, is 
de christen-democratie in ieder geval niet. 
Getuige bijvoorbeeld Abraham Kuyper 
zelf, die bij de honderdjarige herdenking 
(honderd jaar geleden) zei: 'Eer keu ren wij 
nog sterker dan de Revolutionairen het 
deden, den stand van zaken, gelijk die in 
1789, zoo in Parijs als hier te Iande, gewor
den was, af.' Wat de Stuarts deden in Lon
den, de Bourbons in Parijs en de regenten 
in de Hollandse steden, was erger dan het 
vertrappen van de vrijheden van het volk, 
het was het met voeten treden van Gods 
eer, aldus Kuyper. Zij riepen de wraak 
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over zich af, die kwam in de vorm van de 
Revolutie. 1 In de dagen van Kuyper waren 
de christen-democraten, dat wil zeggen 
de anti-revolutionairen en de katholieken 
rond Schaepman, bereid zich te schikken 
in 'het liberale staatsgebouw'; de parle
mentaire democratie, de scheiding van 
Kerk en Staat, de nalevmg van fundamen
tele rechten. AI verwierpen zij de geest 
waaruit dit bestel was voortgekomen uit
drukkelijk. Via de weg dre dat bestel hen 
bood zouden zij zich zetten aan een be
tere mrichting en aan het overtuigen van 
de kiezers, teneinde het gebouw zelf te 
veranderen. 

Bevrijding 
Pogingen om universele normen vast te 
stellen, die recht beogen te doen aan de 
menselijke waardigheid, zijn zonder meer 
toe te juichen. Die mensel1jke waardigheid 
v1ndt haar oorsprong in Gods bedoeling 
met de mens. Die wordt niet gevormd of 
gemaakt door de volkswil, door meerder
heden of door machthebbers. Zij is ook 
geen privilege van Westeuropeanen ai
leen. Nee, de overheid moet worden ge
zien als 'dienaresse Gods'. Oat doet reali-

1 Dr A. Kuyper. Ntet de vruhe1dsboom maar het krws 
Toespraak ter opemng van de T1ende Oeputatenverga
dering 1n het Eeuw1aar der Fransche Revolut1e (Amster
dam 1889) 8. 
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seren dat die overheid de menselijke 
waardigheid als van God gegeven heeft te 
respecteren. De Verklaring van de Rech
ten van de Mens en van de Burger van 
1789 is in dat I icht waardevol. Zij kan ge
zien worden als een paging om dat gege
ven in de taal van die tijd en voor die om
standigheden begrijpelijk te maken. Van
daar dat er kennelijk ook zoveel geestelij
ken betrokken waren bij de opstelling er
van, zoals De Valk beschrijft. En juist die 
geestelijken drongen er - tevergeefs -
op aan de Bron van die rechten te vermel
den. 

De Franse Verklaring is trouwens niet 
de enige, zoals uit de bijdragen van dit zo
mernummer blijkt. Zij staat in een lange rij 
manieren waarop de rechten van de on
derdanen ten opzichte van de overheid 
zijn geformuleerd. Zij is bepaald niet het 
exclusieve produkt van de Franse Verlich
ting. Volgens De Valk is haar inspiratie te
rug te voeren op aan het christendom ont
leende gedachten. Meerdere auteurs wij
zen erop dat de Engelse Bill of Rtghts, de 
Amerikaanse Onafhankelijkheidsverkla
ring er aan vooraf waren gegaan, en dat 
tal van verklaringen zouden volgen. De 
positieve houding van de christen-demo
cratie ten opzichte van de mensenrech
tenverklaringen is ook om historische re
denen begrijpelijk. De principiele erken
ning van de vrijheid van godsdienst was 
voor katholieken in Nederland een vorm 
van bevrijding. De scheiding van Kerk en 
Staat maakte in de negentiende eeuw her
stel van de bisschoppelijke hierarchie mo
gelijk. Ook de Afgescheidenen konden op 
die manier tot vrije kerkvorming komen. 
De vrijheid van godsdienst werd dan ook 
door christen-democraten principieel om
armd. Om Kuyper nog eens te citeren: 
'Gevloekt aile geestesdwang die het 
Evangelie stuit en ons aan de revolutio
naire theorie ketenen wil; maar gevloekt 
evenzeer aile geestesdwang, die voor het 
Evangelie een andere weg dan die der 
vrije overtuiging ontsluit.'2 

Met De Valk kan wat dat betreft gecon-
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cludeerd worden dat de Verklaring van de 
Rechten van de Mens en van de Burger, 
ontdaan van haar absolute pretenties en 
eenzijdigheden, loch te beschouwen is als 
een belangrijke stap in de emancipatie 
van de mens. 

Richtsnoer 
Macht behoort ondergeschikt te zijn aan 
recht. Met de formulering van mensen
rechten is een richtsnoer gegeven om 
overheidsmacht in te perken. De Verkla
ring had daartoe kunnen dienen, ware het 
niet dat aan de Franse Revolutie ook filo
sofieen ten grondslag lagen die boven de 
menselijke rede geen enkele morele auto
riteit erkenden. Normen, ontleend aan het 
geloof werden afgewezen als onweten
schappelijk. De rede stond boven de reli
gie. Met dit 'ni Dieu, ni maitre' werden aile 
normen die uitgingen boven de macht van 
de mens verworpen. Zo kon de idee van 
de mensenrechtenverklaring, die over
heidsmacht inperkt, volledig overheerst 
worden door ongebreideld menselijk stre
ven. Om met Donner te spreken: de golf 
van pretenties over het menselijk vermo
gen om te weten en te willen zette een ke
ten van ontwikkelingen in, die uitliepen op 
het Schrikbewind en later op de alleen
heerschappij van Napoleon. Puchinger 
haalt het inzicht aan van Groen van 
Prinsterer dat er een diepgaande ver
strengeling was tussen de beginselen van 
de Franse Revolutie en de autoritaire 
staat. De vrijheid van godsdienst van de 
Verklaring werd zo overheerst door de op
gelegde cultus van de rede. Die geest, die 
steer die aan de Franse Revolutie ten 
grondslag ligt, werd door de christen
democratie traditioneel verworpen. Ook 
dit zomernummer zet die afwijzing voort. 

De Amerikaanse Revolutie, nauw ver
want aan de Franse, werd en wordt veel 
minder negatief bejegend. Zij heeft dan 
ook niet geleid tot een Schrikbewind of tot 

2. lb1dem. 21 
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een door de staat ingestelde eredienst. 
Toch baseerde ook de Amerikaanse Re
volutie zich op universele waarheden, bij
voorbeeld dat aile mensen gelijk zijn ge
schapen en dat zij door hun Schepper be
giftigd zijn met onvervreemdbare rechten, 
waaronder Ieven, vrijheid en het nastre
ven van geluk. De Amerikaanse Revolutie 
heeft echter niet beleden dat aan de men
selijke rede geen beperkingen mogen 
worden opgelegd. lntegendeel, de Foun
ding Fathers, waren zich zeer wei bewust 
dat menselijke macht in toom moest wor
den gehouden en tegenwichten nodig 
had. Zij hielden rekening met de mense
lijke geaardheid (Verkuyl). Dit hebben zij 
dan ook consequent verwerkt in de 
Grondwet van 1787. Vandaar ook dat 
christen-democraten niet de reserves 
hadden tegenover de Amerikaanse Revo
lutie, die zij ten opzichte van de Franse ten 
toon spreidden. 

Daarnaast hebben de Fransen ook hun 
Revolutie willen exporteren, en de macht 
en welvaart van hun Republiek willen ver
groten door buurlanden te bezetten en te 
gebruiken als wingewesten. De ervaring 
van Franse bezetting heeft natuurlijk ook 
haar stempel gedrukt op het oordeel over 
de Revolutie die daartoe de aanzet had 
gegeven. 

Tegenwichten 
De geest van de Franse Revolutie heeft 
naast haar eigen mensenrechtenverkla
ringen ook tegenwichten in de samenle
ving tegen ongebreidelde staatsmacht, 
uitgeschakeld of ernstig weten te belem
meren. Zij was zelfs wars van aile bronnen 
van mach! anders dan die van de staat en 
die van de individuele burger. De kerk, de 
gilden, de adel, uit de Middeleeuwen 
stammende dragers van eigen autoriteit, 
heeft zij ontmanteld. De klassieke vrij
heidsrechten ten opzichte van de staat, 
zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid 
van godsdienst, gelijkheid voor de wet, 
vallen in haar geest aileen aan individuen 
toe. De huidige erfgenamen van de 
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Franse Revolutie, liberalen en socialisten 
zien aileen maar een tegenstelling tussen 
staat en individuele burger. Ook hier heeft 
de christen-democratie een alternatief te 
bieden. Zij onderscheidt niet aileen indi
vidu en staatsgemeenschap, maar ziet 
meerdere groepen in de samenleving die 
dragers van rechten - en plichten - zijn. 
lmmers, in de gemeenschappen met an
deren - gezin, kerk, vakbond, et cete
ra - komt de mens tot zijn recht. In de ge
meenschappen met anderen liggen ook 
de plichten van de mens: de zorg voor de 
naaste, de zorg voor de leefomgeving. 
Die groepen zijn dragers van rechten: 
godsdienstvrijheid is niet aileen een indivi
dueel recht, maar ook een recht van een 
geloofsgemeenschap als geheel, om zich 
in het openbaar te kunnen uiten, om aan
hang te werven, om naastenzorg te orga
niseren. De vrijheid van meningsuiting is 
niet aileen een recht van individuele bur
gers, maar ook van een krantenredactie of 
van een vakbond. Dergelijke groepen zijn 
ook dragers van plichten, van 'broeder
lijke wederzijdse hulp' (EIIul) 3 

In het recent verschenen 'De Franse 
Revolutie; een aktuele uitdaging' besteedt 
Henk Woldring met name aandacht aan 
de Europese eenwording in het Iicht van 
de ideeen van de Franse Revolutie. Hij 
waarschuwt ervoor niet aileen bevoegd
heden over te dragen aan de 'Brusselse 
overheid', maar op sociaal-cultu reel ge
bied de bevoegdheden aan de nationale 
staten te Iaten. Hij hoopt op politieke inte
gratie en sociaal-culturele pluriformiteit. 4 

Daar zou, in het Iicht van het christen
democratisch alternatief, aan toegevoegd 
moeten worden dat ook maatschappelijke 
organisaties, zoals vakbonden, zich ster
ker op Europees niveau moeten organise
ren. Juist ook ten opzichte van 'Brussel' 

3 In het CDA wordt daarom gesproken van een verant
woordelijke samenleving, nret van een 'vriJe' samenle
vrng, omdat ZIJ geroepen rs tot solidantert en rentmeester
schap. 

4 Henk Woldring, De Franse Revolutie; een actuele uitda
ging(Kampen 1989) 180, 181 
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Het VnJhe1dsbeeld 1n New York (toto ANP) 

en ten opzichte van Europese onderne
mingen is een sterk Europees middenveld 
hard nodig. Bekleed met rechten en plich
ten vormt een sterk maatschappelijk weef
sel een sterke barriere tegen expansio
nlstische overheidsmacht. Door de 
Franse Revolutie werd 'het maatschappe
lijk middenveld' platgewalst. Louis be
schrijft waarom dat leidde tot de ernstige 
sociaal-economische misstanden in de 
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In Chma keek het vnJheldsbeeld de d1ctatuur uitdagend m 

de ogen. (toto ANP) 

negentiende eeuw. Hij beschrijft evenals 
Kimman hoe de onthouding van de staat 
van economische en sociale aangelegen
heden weer wei een soort dogma was in 
de revolutionaire gedachtengang. Kenne
lijk werd het 'laissez faire, laissez passer' 
toch een 'Dieu et maitre' die boven de 
menselijke rede uitsteeg. Mogelijke tegen
wichten, zoals vakorganisaties, zijn uit 
hoofde van dit beginsel, maar in weerwil 
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van de vrijheid van vereniging, lange tijd 
verboden geweest. 

Burke heeft in zijn Reflections on the Revo
lution in France de toon gezet voor 'con
servatieve' kritiek op de Franse Revolutie 
en met name op de Verklaring van de 
Rechten van de Mens en van de Burger. 
Hij wijst de veronderstelling dat aile men
sen wereldwijd dezelfde rechten hebben 
af. Wei kan in ieder land een lijst met rech
ten en vrijheden van het volk ten opzichte 
van de vorst worden vastgelegd. Die zul
len echter altijd een bijzondere en nooit 
een universele gelding hebben. Zeker El
lul is vertegenwoordiger van deze opvat
ting: 'Doen alsof er een universele verkla
ring van rechten gemaakt kan worden, is 
toegeven aan de illusie dat aile noties, aile 
groepen hetzelfde spel spelen. En dat is, 
overduidelijk, absurd.' Ellul ziet recht na
melijk aileen als spelregel die een sociale 
groep oplegt aan haar leden om te kun
nen fu nctioneren. Daar staat toch zeker te
genover dat het christelijk geloof waarhe
den verkondigt die universele gelding 
hebben. En dat dus recht doen aan de 
menselijke waardigheid in de politiek een 
paging is die waarheid te vinden en toe te 
passen. De formulering van algemene 
rechten die beogen de menselijke waar
digheid te dienen is daarvan een voor
beeld. Natuurlijk werden en worden die 
mensenrechten niet meteen ingevoerd en 
nageleefd. Maar dat maakt hen niet waar
deloos. Om aan de column van Van Gen
nip te refereren: er is in deze jaren een 
enorme omwenteling ten gunste van het 
Westers democratisch concept aan de 
gang in de wereld. Het vrijheidsbeeld is 
een geschenk geweest van de stad Parijs 
aan de stad New York. Chinese studenten 
bouwden hun eigen vrijheidsbeeld, ver
gelijkbaar, maar typisch Chinees van 
uiterlijk. Dagenlang keek het de dictatuur 
uitdagend in de ogen in Beijing. De laatste 
kon de uitdaging niet aan, en onderdrukte 
het protest voor democratie met wreed 
geweld. De mensenrechten zijn maatsta-
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ven geworden waaraan burgers en bui
tenlanders het gedrag van regeringen 
mogen toetsen. Absolute macht is uit de 
gratie. 

Nou, en 6f de Verklaring van de Rech
ten van de Mens en van de Burger iets uit
gedrukt hebben van universele rechten. 
Net als eerdere en latere verklaringen le
verden zij normen op die boven rege
ringsmacht staan. Zoals Donner schrijft: 
Besliste en opgewonden mensen kunnen 
grote ongelukken brengen, zeker als zij re
geermacht hebben. Daarom is het goed 
als zij in toom kunnen worden gehouden 
door tegenwichten in de samenleving, 
door grondwetten en door mensenrech
tenverdragen en -verklaringen. De Franse 
Revolutie is op terreur en geloofsvervol
ging uitgelopen, juist omdat de gedachten 
die haar leidden iedere morele binding 
verwierpen en onafhankelijke gezagscen
tra in de samenleving afbraken. De totali
taire staat was het gevolg. Oat zou wei 
eens de belangrijkste les van tweehon
derd jaar Franse Revolutie kunnen zijn. 
Macht - of het nu de macht is van de 
volkswil, de parlementaire meerderheid, 
de militaire of de economische macht -
behoort ondergeschikt te zijn aan recht. 
Oat kan worden bevorderd door sterke te
genwichten in te bouwen in de samenle
ving of door een bindende lijst van nor
men voor overheidsgedrag op te stellen. 
In deze tijd is die conclusie, ten behoeve 
van de weerloze natuur en de weerloze 
mens, des te actueler. 

Literatuur 
- Edmund Burke, Reflections on the Revolut1on m France. 

Harmondsworth 1983 
- Alfred Cobban. A H1story of Modern France 1 1715-

1799, Harmondsworth 197 4. 
- Dr. A. Kuyper, Niet de VTIJheldsboom maar het krws. 
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- Henk Woldnng, De Franse Revolutie: een aktuele wtda
g,ng, Kampen 1989 
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Column: Revolutie en democratie 
Mr. J.J.A.M. van Gennip 233 " 

De Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger 

Het tot stand komen van de Verklaring van de Rechten van de Mens 
Prof. dr. J.M.M. de Valk 

::LI, 
De Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger is een belangrijke stap in de emancipatie van de 
mens. Zo bezien ontstaat begrip voor de niet weinige priesters die aan het opstellen ervan hebben meege· 
werkt. 

De onvoltooide Revolutie 248 
Andre Louis 
De Franse Revolutie Ievert een dynamiek die deel uitmaakt van de cultuur van West Europa en Latijns Ame· 
rika. Zij vormt het wezen van het politieke erfgoed. 

De ideeen der Franse Revolutie 257 
Prof. mr. A.M. Donner 
Tot op zekere hoogte en met allerlei reserves zijn de ideeen van de Franse Revolutie aanvaardbaar. Zij leren 
dat vooruitzien en voorspellen maar van korte duur kan zijn. De Hemel beware ons voor mensen, bewegingen 
en overheden die menen alles te kunnen overzien en ons daarom menen gelukkig te moeten maken. 

Klein polemisch essay over het Handvest van de Rechten van de Mens en de Burger van 1789 266 
Jacques Ellul 
Wantrouw ceremonieen en toespraken waarmee de rechten van de mens gevierd worden. De noodzakelijke 
tegenhanger van een verklaring van rechten moet een verklaring van Plichten zijn. Democratie is niet mogelijk 
zonder persoonlijke deugdzaamheid van de burgers. 

Katholieke Nederlanders en de democratie 274 
Prof. dr. A. F. Manning 
Katholieken in Nederland hebben zich goed thuisgevoeld in de parlementaire democratie. Democratie op ba· 
sis van volkssoevereiniteit en in de context van principiele vrijheid en gelijkheid bleef onoverkomelijke moeilijk· 
heden opleveren. 

Het effect van de Franse Revolutie op de katholieke kerk 281 
Or. E.J.J.M. Kimman SJ 
De maatschappij kent niet aileen een politieke en economische orde, maar ook een zingevende. Om pruden· 
tieel om te gaan met mensenrechten is godsdienstige vorming nodig. Zander de kerk vervallen de mensen· 
rechten tot ideologie. 

Groen van Prinsterer, aangestoken door de Franse Revolutie 292 
Dr. G. Puchinger 
Groen van Prinsterer heeft zijn geestverwanten erop attent gemaakt dat zij niet geYnspireerd konden worden 
door de Franse Revolutie. Een beweging die zozeer de religie verwaarloosde. Groen was een creatieve en in· 
dringende getuige van de reserves jegens de Franse Revolutie. 

Gedicht: Bemoediging 
Willem Bilderdijk 

301 

Van Declaration des droits de l'homme et du Citoyen tot Universal Declaration of Human Rights 302 
Prof. dr. Joh. Verkuyl 
Een doorbrekende dageraad is de geschiedenis van de mensenrechten niet. Er zijn bevredigende tekenen, er 
zijn schaduwen van beklemmende du1sternis. De strijd om de mensenrechten mag daarom niet worden 
gestaakt. Zij moet worden voortgezet in permanente orientatie op de oecumene. me 
Absolute macht is uit de gratie 
Drs. Th.BFM Bnnkel 
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Column 

lr. W.C.M. van Lieshout 

lntermediaire 
organisaties, een 
dilemma bij de 
deregulering 

Deregulering is uitgegroeid tot een beg rip 
dat aile grate politieke partijen in ons land 
als belangrijk speerpunt van hun pro
gramma's noemen. Belangrijke drijfveren 
hierbij zijn: 
- het verworven inzicht dat centralisti

sche sturingsconcepties in hun effect 
en werkwijze tot onacceptabele of on
bevredigende resultaten hebben ge
leid; 

- het groeiend besef dat de mondige en 
volwassen burger in staat moet worden 
geacht en de uitdaging nodig heeft 
om - waar mogelijk te zamen met an
deren - verantwoordelijkheid te ne
men voor het handelen van zichzelf als
mede voor de maatschappelijke ver
banden waaraan hij of zij direct partici
peert. 

De trage effectuering van het deregule
ringsproces in de laatste 6 a 8 jaar is niet 
uitsluitend te wijten aan weerstanden in 
bureaucratieen. Veeleer komt de politiek 
tot de overtuiging dat deregulering niet 
kan worden bereikt door uitdunning van 
de bestaande regelgeving en het overdra
gen van bepaalde bevoegdheden aan la
gere overheden. Het is noodzakelijk op
nieuw de besturingsconceptie in onze 
maatschappij te doordenken. 

Niet zelden zijn het politici en vertegen
woordigers van allerlei belangengroepe
nngen die, ondanks de principiele instem-
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ming met de gedachte aan een terugtre
dende overheid, in de praktijk grate aarze
lingen vertonen in het feitelijk doorbreken 
van de huidige verhoudingen en machts
evenwichten alsmede in het doorschuiven 
van verantwoordelijkheid naar de burger. 

Zowel bij de overheid als bij vele organi
saties bespeurt men dan oak een neiging 
om weliswaar de overheidsinvloed te be
perken maar gelijktijdig de macht van lan
delijke en koepel-organisaties te verster
ken. Men krijgt de indruk dat deze inter
mediaire organisaties een soort vlucht
heuvelfunctie krijgen. De overheid krijgt 
de mogelijkheid om bepaalde taken en 
verantwoordelijkheden af te schuiven, 
maar doet dat naar landelijke privaatrech
telijke rechtspersonen die eigen beleids
doelen en belangen kennen en een onaf
hankelijke maatschappelijke laag gaan 
vormen. Deze gaan een soort pseudo
overheidsrol vervullen. Het feitelijk over
dragen van verantwoordelijkheden en ta
ken naar de basis - de individuele bur
ger of de groep van burgers die verant
woordelijk zijn voor de uitoefening van 
een bepaalde taak - komt niet tot stand. 

Vele betekenissen 
De discussies worden vaak bemoeilijkt 
omdat het begrip 'intermediaire organisa
tie' niet zelden in vele betekenissen wordt 
gebruikt. De breedste definitie omvat aile 
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vormen van gemeenschappelijke actie en 
solidariteit die door en voor de burger wor
den opgezet en uitgevoerd. Hieronder 
vallen zowel de bijzondere school als de 
Federatie van Nederlandse Vakverenigin
gen. Vaak valt echter in de discussie een 
veel engere omschrijving te beluisteren. 
Men doelt daarbij op landelijke koepelor
ganisaties van uitvoerende instellingen. 
Het zijn als het ware tweede echelon inter
mediaire organisaties. Gedacht wordt dan 
aan bijvoorbeeld een HBO-raad en een 
Nationale Ziekenhuisraad. 

Dergelijke landelijk opgestelde organi
saties vervreemden niet zelden van de ba
SIS en ontwikkelen een eigen beleid als
mede een van de basis onafhankelijke be
langenbehartiging; er ontstaat een nieuwe 
bureaucratie. Het is niet de dienstverlening 
aan de basisorganisatie en het behartigen 
van haar belangen - 'de spreekbuisfunc
tie' - die centraal staat, maar veeleer het 
uitdragen en verdedigen van een landelijk 
beleid dat door de organisatie autonoom 
op basis van voorbereiding door een 
eigen staforgaan wordt ontwikkeld Der
gelijke instellingen kunnen invloedrijke te
genwichten gaan vormen voor het optre
den van de overheid en worden als zoda
nig een niet te onderschatten politieke 
machtsfactor en krijgen een nuttige func
tie. Toch blijft de vraag of de overdracht 
van taken en verantwoordelijkheden aan 
deze centraal optredende organisaties 
voldoende tegemoet komt aan een we
zenlijk oogmerk van deregulering in een 
moderne maatschappij: het bevorderen 
van een pluriforme samenleving, het 
scheppen van mogelijkheden voor klein
schaligheid, het geven van meer ruimte 
aan de individuele burger om verantwoor
delijkheid te dragen voor maatschappe
lijke taken die aan de basis moeten wor
den verricht; taken op het terrein van on-
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derwijs, gezondheidszorg, cultuur, sport
welzijn. 

Vertrouwen 
Het gevaar bestaat dat d1t soort landelijke 
koepelorganisaties bij de basis overkomt 
als een invoeging van een extra bestuurs
laag en het vergroten van de bureaucra
tie; aldus worden vervreemdingseffecten 
vergroot. 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat 
onze maatschappij nog lang niet klaar is 
met het probleem van de terugtredende 
overheid en het vergroten van de vrij
heidsgraad en verantwoordelijkheid van 
de individuele burger in een complexe 
maatschappij. We hebben eigenlijk nog 
geen algemeen aanvaard beeld op welke 
punten de overheid op internationaal, na
tionaal, regionaal en lokaal niveau moet 
sturen en waar dat per se niet nodig is. De 
gemeenschap heeft ook nog niet het ver
trouwen opgebouwd dat de burger - met 
vallen en opstaan en met een grate mate 
van pluriforme invulling - in staat is om 
medeverantwoordelijkheid te dragen voor 
het in stand houden en ontwikkelen van 
de maatschappij. Wij weten nog niet goed 
raad met een reele invulling van het subsi
diariteitsidee. 

De huidige oploss1ngen hebben het ka
rakter van pseudoconstructies. Hierdoor 
ontstaat bestuurlijk een vicieuze cirkel die 
ondanks aile goede bedoelingen het de
reguleringsproces laat verzanden. De 
vaak geconstateerde desinteresse van de 
burger in het maatschappelijke en poli
tieke bestel wordt eerder bevorderd dan 
verminderd. 
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Landbouw en m1lieu 

Prof. mr. P. de Haan 

Landbouw- en 
milieubeleid in een 
christen-democratisch 
perspectief 

Het marktmechanisme is in het kader van 
gespreide verantwoordelijkheid onmis
baar. Maar producenten en consumenten 
kunnen geen garantie bieden voor een re
delijk ink omen voor de boeren of voor het 
milieu. Daarom moet de overheid promi
nent aanwezig z1jn in de agrarische sector. 

Deelneming aan de werkzaamheden van 
de Programcommissie van het CDA, in 
het bijzonder het voorbereiden van de 
hoofdstukken II (Milieu, ruimte en in
frastructuur) en IV (Landbouw, visserij en 
landelijk gebied) van het antwerp
program 1989-1993 heeft mij meer dan 
ooit geconfronteerd met de enorme pro
blemen die er in de laatste decennia tus
sen landbouw en milieu zijn gerezen. In 
Ieite zijn ze drieerlei. Enerzijds is de land
bouw tegen wil en dank een van de groot
ste vervuilers geworden, met name op het 
stuk van vermesting (fosfaat en nitraat), 
verzuring (ammoniak) en verspreiding 
van milieugevaarlijke stoffen (bestrij
dingsmiddelen). Anderzijds is zij oak een 
van de belangrijkste slachtoffers van de 
milieuvervuiling. De Nederlandse land- en 
tuinbouw lijdt jaarlijks ruim f 600 miljoen 
schade als gevolg van verontreiniging van 
de Iucht met ozon, zwaveldioxyde en 
fluor. Te zamen met de schade als gevolg 
van bodemverontreiniging (onder andere 
cadmium) en verzuring (aantasting van de 
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bossen) kan het geheel worden begroot 
op een bedrag dat tenminste gelijk is aan 
wat jaarlijks van de agrarische sector aan 
milieumaatregelen wordt verwacht. 

Natuur- en landschapsbeheer 
Er is echter nag een derde relatie tussen 
landbouw en milieu, die gelukkig positie
ver is. Oat betreft de rol die de landbouw 
nog steeds speelt als beheerder van de 
groene ruimte. Dit betreft zowel belang
rijke natuurwaarden die met landbouw
gronden en bossen zijn verbonden, als de 
agrarische cultuurlandschappen (hout
wallen, vogelweidegebieden, beekdalen 
en dergelijke) die zo karakteristiek zijn 
voor ons land. Oak onze - ondanks ver
mindering van het aantal soorten - nag 
immer rijk geschakeerde flora en fauna 
hangen in hoge mate af van enigerlei 
vorm van bodemcultuur. Tach is ook bij 
deze beheersfunctie het spanningsveld 
tussen wat met recht de meest moderne 
landbouw ter we reid mag heten en de be
langen van natuur en milieu niet gering. 
Niet voor niets zijn natuur- en landschaps-

Prof. mr. P de Haan (1927) IS onder andere hoogleraar 
onroerend·goedrecht en systcemontw1kkel1ng van de admi· 
n1strat1eve wetgev1ng aan de TU Delft. buitengewoon hoog· 
leraar grondrechtgebru1k aan de VU te Amsterdam. l1d van 
de CDA-programcommissie voor mil1eu en landbouw. lid 
van de Kon1nki1Jke Nederlandse Academ1e van Weten
schappen. 
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behoud en openluchtrecreatie bij de kabi
netsformatie in 1981 ter behartiging opge
dragen aan het Ministerie van Landbouw 
en Visserij, ten einde opnieuw een syn
these tussen · deze tegenstrijdige belan
gen tot stand te brengen. 1 

Wat er in deze verkiezingstijd oak ge
zegd mag worden over het zogenaamd 
uitgeregeerd zijn van het kabinet-Lubbers 
II, vaststaat dat geen kabinet ooit een zo 
samenhangend natuur- en milieubeleid in 
de breedste zin van het woord tot ontwik
keling heeft gebracht als juist het onderha
vige. Niet minder dan vier uiterst essen
tiele plannen zijn in voorbereiding, te za
men het hele gebied bestrijkende, waarbij 
ik allerlei uitwerkingsplannen voor deel
problemen als verzuring en vermesting 
buiten beschouwing laat. Het aardigste is 
dat twee ervan voor de speciale verant
woordelijkheid komen van de VVD
ministers Nijpels (Nationale Milieube
leidsplan) en Smit-Kroes (Derde Nota Wa
terhuishouding), terwijl de beide andere 
(Natuurbeleidsplan en Structuurnota 
Landbouw) op naam staan van onze 
eigen CDA-minister Braks. Elk van deze 
bewindslieden geeft een bepaalde kleur 
aan het milieu, namelijk respectievelijk 
grijs (milieubeheer), blauw (waterbeheer) 
en groen (natuur- en landschapsbeheer). 
Desalniettemin heb ik mijn twijfels of met 
de VVD als partij in een nieuw kabinet het 
vereiste milieubeleid valt te voeren. 

Die twijfel wordt niet in de eerste plaats 
ingegeven door de lotgevallen van het 
reiskostenforfait bij de val van het kabinet, 
hoewel dat reeds een teken aan de wand 
was. Veel meer ben ik echter geschrokken 
van de uiteindelijke inhoud van het Natio
naal Milieubeleidsplan (NMP) en wei op 
twee uiterst cruciale punten: de geringe 
beperking van de C02-uitstoot en de ma
gere doelstelling van het antiverzurings
beleid. Wat het eerste betreft gaat het 
N M P op bladzijde 131 niet verder dan te 
streven naar een stabilisatie in het jaar 
2000 op het gemiddelde niveau van deja
ren 1989 en 1990. Ten enenmale onvol-
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doende, als men bedenkt dat het hier om 
het meest bedreigende mondiale milieu
probleem gaat, de klimaatverandering 
door het broeikaseffect. 

Bij de verzuring volstaat men twee blad
zijden verder zelfs met een depositie
doelstelling (totale neerslag) van 2400 
zuurequivalenten per hectare per jaar, 
waarmee slechts 20% van de Neder
landse bossen beschermd wordt. Met 
Roel van Duijn en Roefie Hueting in NRC 
Handelsblad van 13 juni 1989 vrees ik dat 
in het NMP uiteindelijk de produktiegroei 
tach v66r het milieu is gegaan, met name 
op het stuk van energievoorziening, in
dustrie en verkeer. Op het onevenwich
tige karakter dat het NMP vertoont, wan
neer men de bescheiden maatregelen op 
deze gebieden vergelijkt met de krachtige 
aanpak van de landbouw kom ik hierna 
onder het punt gerechtigheid nag terug. 

In ieder geval is na deze constatering ken
nisneming van de andere plannen een 
verademing. Het Natuurbeleidsplan vormt 
samen met de Structuurnota Landbouw 
de basis van het landbouwbeleid in relatie 
tot het milieu in de komende jaren. Beide 
nota's zullen oak de grondslag vormen 
voor de voorgenomen integratie van de 
drie groene structuurschema's (Landin
richting, Natuur- en Landschapsbehoud, 
Openluchtrecreatie) en daarmee van in
richting en beheer van het landelijk ge
bied als geheel. lntegratie is het oak wat 
de klok slaat bij de Derde Nota Waterhuis
houding in wording: Waterkoers 2000. In 
de achtereenvolgende concepten wordt 
een integraal waterbeheer voorgestaan, 
waarbij het kwaliteits- en kwantiteitsbe
heer van grand- en oppervlaktewater, te 
zamen met het vaarwegenbeheer, zoveel 
mogelijk in een hand (Rijk, provincie of wa
terschap) worden gebracht. In het 
Ontwerp-program van het CDA wordt 

1 z,e hleromtrent Ultvoerig het themanummer: Reorganl
satle van het M1nistene van Landbouw en V1sserij, van 
het liJdschnft Agrarisch Recht, me1 1985. 
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deze doelstelling in principe ondersteund.2 
Ook bij de plannen van Braks sluit dit ant
werp als het ware naadloos aan. Zij komen 
in het navolgende nog wei ter sprake. 

Primair zal echter een toetsing plaats
vinden van het landbouw- en milieubeleid 
aan de vier kernbegrippen die in de 
christen-democratische staats- en maat
schappijleer centraal staan, namelijk rent
meesterschap, gerechtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid en solidariteit. Met 
opzet houd ik hierbij dezelfde volgorde 
aan als in de preambule van de op 27 mei 
1989 door de partijraad van het CDA aan
vaarde Resolutie Milieubeleid het geval 
was. Voorop staat dus het rentmeester
schap, omdat dit zowel bij de landbouw 
als het milieu wei bijzonder sterk spreekt. 
Daarna komt de (publieke) gerechtigheid, 
omdat de overheid op beide gebieden 
kerntaken heeft te vervullen, die met de 
dag - denk aan warme dagen - in be
tekenis toenemen. Gespreide verantwoor
delijkheid, leidend richtsnoer voor de door 
het CDA voorgestane verantwoordelijke 
samenleving, komt op deze terreinen tot 
uiting enerzijds in de taken van landbouw
en milieu-organisaties, anderzijds in geza
menlijk gedragen beleidsverantwoorde
lijkheden van overheden en maatschap
peiiJke organisaties. En tenslotte de solida
riteit, niet aileen met het zwakke op 
landbouw- en milieugebied, maar ook met 
de verre naaste en met toekomstige gene
raties. 

Rentmeesterschap 
Volgens de Resolutie Milieubeleid bete
kent rentmeesterschap dat in de door God 
geschapen wereld de mens beheerder is, 
die zorg moet dragen dat natuurlijke kring
lopen n1et onherstelbaar verstoord wor
den, het voortbestaan van planten en die
ren gewaarborgd wordt, de gezondheid 
van de mens in acht genomen wordt en 
niet-vernieuwbare hulpbronnen slechts 
zu1nig worden aangesproken. Met elk van 
deze vier zorgplichten heeft de landbouw 
het nodige te stellen. Wei degelijk dreigen 
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natuurlijke kringlopen in ernstige mate 
gestoord te worden door het overmatig 
gebruik van meststoffen en bestrij
dingsmiddelen. Ook wordt het voortbe
staan van plant- en diersoorten mede door 
de moderne landbouw bedreigd. Van
ouds speelt de gezondheidszorg in ver
band met landbouwprodukten een be
langrijke rol, terwijl daar nu de Gezond
heids- en Welzijnswet voor dieren bijkomt. 
En tenslotte is ook het grondstoffen- en 
energiegebruik in de landbouw tegelijk 
voorwerp van zorg en doelstelling van 
produktie. 

Ontwerp-program 
Ook het Ontwerp-program 'Verantwoord 
voortbouwen' begint het vierde hoofdstuk 
over Landbouw, visserij en landelijk ge
bied met een beschouwing over het rent
meesterschap over de schepping, dat 
hier in zo directe zin naar voren komt. Het 
betekent dat bij de exploitatie van dieren 
en natuurlijke hulpbronnen niet mag wor
den uitgegaan van de zogenaamde auto
nomJe van het individu. Veeleer moet het 
respect voor de schepping de geestelijke 
achtergrond vormen voor de arbeidende 
mens. In de inleiding op hoofdstuk II (Mi
lieu, ruimte en infrastructuur) wordt voorts 
gezegd, dat de mens bij het bewerken van 
de schepping uiterst zorgvuldig te werk 
moet gaan, al was het maar omdat zij niet 
aileen de mens zelf omvat, maar aile le
vende wezens en hun leefomgeving. De 
schepping draagt aldus waarde in zich
zelf. Niemand mag zich het recht toeeige
nen om aan die waarde afbreuk te doen. 
De mens moet de schepping bewaren, 
opdat ook de na ons komende generaties 
verantwoordelijke rentmeesters kunnen 
zijn. Minister Nijpels heeft in een interview 
met CD/Actueel3 deze passage als rechts
filosofische basis voor milieubeleid een 
prachtig uitgangspunt genoemd. Daarom 
wil ik er wat dieper op ingaan. 

2 Art. 3 4. 1 van hoofdstuk II. 
3 CD/Actuee/1 0 JUni 1989. biz 4. 
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lk geef deze sympathieke liberale reac
tie op een christen-democratisch uit
gangspunt hier weer om te Iaten zien dat 
men het over de richting van een bepaald 
beleid geheel eens kan zijn, terwijl men 
toch over de uitwerking blijft verschillen. 
Want pas dit uitgangspunt nu eens toe op 
de COTemissie of de zuurdepositie. De 
vervuiling zo snel mogelijk terugdraaien 
waar de minister het over heeft, dat kan 
toch niet betekenen dat men - om met 
Van Duijn en Hueting te spreken - van 
2,5 procent groei maar 0,1 tot 0,2 procent 
wil opofferen? Als ik het NMP goed lees op 
bladzijde 242, wordt de offerbereidheid 
door de beide heren nog te hoog geschat. 
Men oordele zelf aan de hand van dit ci
taat: 

'Zo zal in de periode 1989-1994 naar de 
huidige inzichten rekening kunnen wor
den gehouden met een groei van het BNP 
met circa 2,5% per jaar. Gecumuleerd be
tekent dit een groei van ruim 15%. In dit 
Iicht bezien zijn de economische risico's 
van een geintensiveerd milieubeleid op 
korte termijn beperkt. Het gaat om gecu
muleerd 0,2% minder groei, dan wei 
0,1% meer groei, afhankelijk van het in het 
buitenland gevoerde milieubeleid. Ook de 
nadelige koopkrachteffecten (gecumu
leerd in 1994 0, 7%) zijn, uitgaande van de 
verwachte groei tussen 1989 en 1994 van 
de koopkracht van de gemiddelde werk
nemer aanvaardbaar.' 

lk voeg er nog aan toe, dat de geschatte 
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Milieu gaat nog steeds 
niet boven inkomen. 
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extra uitgaven van gemiddeld dertig gul
den per maand voor een huishouden ten 
behoeve van het milieu in feite niet meer 
betekent dan de kosten van een borrel ex
tra per dag. Milieu gaat dus nog steeds 
niet boven inkomen. 

Gerechtigheid 
Volgens de Resolutie Milieubeleid van de 
CDA-partijraad betekent gerechtigheid in 
verband met het milieubeleid, dat de over
heid niet aileen voorwaarden schept 
waaronder mensen en maatschappelijke 
verbanden zich als goed rentmeester kun
nen gedragen, maar ook een eigen ver
antwoordelijkheid draagt voor behoud en 
ontwikkeling van natuur en milieu. Het 
Ontwerp-program voegt er een speciale 
verantwoordelijkheid voor de ontwikke
ling van de landbouw aan toe 4 In niet ge
ringe mate draagt het Ministerie van Land
bouw en Visserij sinds jaar en dag bij aan 
de agrarische expansie, zowel binnen 
onze landgrenzen als daarbuiten via EG, 
landbouwattaches, handelsakkoorden 
enzovoort. 

Sinds kort is daar de zorg voor andere 
belangen bij de groene ruimte (natuur, 
landschap, openluchtrecreatie) bijgeko
men. Pas in het Natuurbeleidsplan komt 
het begrip natuurontwikkeling naar voren 
en wei als pendant van de landbouwont
wikkeling, zoals die in de Structuurnota 
Landbouw wordt geschetst. Over beide 
plannen een enkel woord, nadat eerst iets 
is gezegd over de positie van de land
bouw in het Nationaal Milieubeleidsplan. 
Gemakshalve Iaten we de Derde Nota 
Waterhuishouding, die ook belangrijke 
gevolgen zal krijgen voor deze bedrijfstak, 
nu maar buiten beschouwing. 

Evenals in het Ontwerp-program van 
het CDA worden ook in het NMP ver
gaande maatregelen voorgesteld om de 
landbouw weer in het reine te brengen 
met het milieu. Voor het jaar 2000 zijn de 

4. lnletdmg hoofstuk IV, De overhe1dstaak 
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volgende milieudoelstellingen geformu
leerd: 
a. evenwichtsbemesting voor fosfor en 

stikstof; 
b. ammoniakreductie van 70% ten op

zichte van 1980; 
c. vermindering gebruik van bestrij

dingsmiddelen met tenminste 50%; 
d. terugdringing zware metalen in vee

voeder tot het minimale; 
e. grootschalige mestverwerking voor 20 

van de 80 miljoen ton; 
f. verhoging energie-efficiency in de 

glastuinbouw met 50%. 
De doelstellingen a, c, d en e zijn vooral 
van belang ter voorkoming van verdere 
verontreiniging van het grondwater. Am
moniakreductie is een van de hoofd
doelstellingen in het kader van het antiver
zuringsbeleid. Energiebesparing zal in 
vergaande mate nodig zijn om de C02-

emissie en daarmee het broeikaseffect te 
beperken. 

Centraal staat in het Natuurbeleidsplan de 
totstandkoming van een ecologische 
hoofdstructuur van Nederland, een net
werk van kerngebieden en natuurontwik
kelingsgebieden met tussenliggende ver
bindingen voor flora en fauna. Bij het plan 
is een kaart gevoegd, waarop voor kern
gebieden tweemaal en voor ontwikke
lingsgebieden zelfs driemaal de vereiste 
oppervlakte is gereserveerd. Voor afron
ding van bestaande natuurgebieden, bas
sen en landgoederen binnen de ecologi
sche hoofdstructuur wil de Minister 40.000 
hectare grand verwerven, voor de natuur
ontwikkelingsgebieden zelfs 50.000 hec
tare. Verder wordt de tweede 100.000 
hectare opengesteld voor de aanwijzing 
van beheersgebieden en reservaten in het 
kader van de Relatienota. En tenslotte 
wordt oak de zogenaamde Bergboeren
regeling uitgebreid en wei bij voorrang ten 
aanzien van uiterwaarden, diepe veen
weidegebieden, beekdalen, hydrologi
sche bufferzones rand waterwingebieden 
en kleinschalige zandgebieden. Het Na-
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tuurbeleidsplan zal, naast het ge'lnte
greerde structuurschema voor inrichting 
en beheer van landelijke gebieden, een 
plaats krijgen in een verruimde Natuurbe
schermingswet. Het Ontwerp-program 
spreekt in dit verband over een Wet op het 
natuur- en landschapsbeheer. 

Ook de Structuurnota Landbouw staat 
sterk in het teken van de afstemming van 
de landbouw op natuur- en milieudoelein
den. Na een beschrijving van de thans be
staande situatie en een analyse van een 
aantal ontwikkelingen op het gebied van 
technologie, economie, gezondheid en 
welzijn van dieren, milieu, ruimtelijke orde
ning en natuur en landschap wordt het be
leid voor de landbouw in de jaren negen
tig geformuleerd. Als algemene doelstel
ling van dit beleid wordt genoemd het be
vorderen van een duurzame, veilige en 
concurrerende landbouw, die naast de 
produktie oak het beheer van natuur en 
landschap ten doel heeft. Twee hoofd
thema's worden in dit verband verder uit
gewerkt: 
-de betekenis van markt en kwaliteit in 

het kader van een marktgerichte pro
duktie; dit vergt aanpassingen in de 
landbouwstructuur om de positie op de 
markt te behouden en zo nodig te ver
sterken; 

~de invulling van algemene milieukwali
teitseisen in de landbouw: dit maakt een 
aanpassing van de bedrijfssystemen in 
de landbouw noodzakelijk. Voor akker
bouw, opengrondstuinbouw, rundvee
en schapenhouderij wordt gedacht aan 
ge'lntegreerde bedrijfssystemen met 
een sterk verminderd gebruik van 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen. 
Glastuinbouw, champignonteelt en in
tensieve veehouderij daarentegen vin
den plaats in besloten ruimten en kun
nen daarom overschakelen op gesloten 
bedrijfssystemen waarbij nauwelijks 
nag emissie optreedt. 
AI met al wordt de landbouw in de ko

mende decennia voor zware opgaven 
gesteld. Oat kan aileen, wanneer de over-
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heid als hoedster van de publieke gerech
tigheid ook zorgt voor een gelijke rechts
bedeling, waarin ook andere doelgroe
pen van het milieubeleid evenredig wor
den belast. Dit nu is in het Nationaal Milieu
beleidsplan nog op geen stukken na het 
geval. Met name de sectoren die onder 
Economische Zaken val len, zoals de ener
gievoorziening en de verschillende takken 
van industrie, ontspringen nog teveel de 
dans. De desbetreffende taakstellingen 
zijn veel vrijblijvender geformuleerd. Bo
vendien wordt ten aanzien van C02 eerst 
nog groei geaccepteerd, evenals ten aan
zien van het autoverkeer. Dit terwijl de 
landbouw in haar uitbreidingsmogelijkhe
den volledig aan banden is gelegd door 
het stelsel van produktiebeperkingen voor 
melk, granen, suiker en dergelijke ener
zijds en de mestwetgeving met haar totale 
bevriezing van de intensieve veehouderij 
anderzijds. Bovendien wil de minister het 
aantal graasdieren per hectare blijkens de 
Structuurnota beperken. De ongelijke 
rechtsbedeling van de landbouw ten op
zichte van de andere bedrijfstakken blijkt 
ook uit de toename van de milieukosten 
1988-1994, zoals die is weergegeven op 
bladzijde 239 van het NMP: landbouw 
179%, industrie 88%, overige bedrijven 
95%. 

Gespreide verantwoordelijkheid 
Waarschijnlijk valt er geen gebied aan te 
wijzen, waar de door het CDA voorge
stane verantwoordelijke samenleving ver
der is voortgeschreden dan juist op het 
terrein van de landbouw. Te verwonderen 
behoeft dat niet. De Nederlandse land-, 
tuin- en bosbouw behoort tot het meest 
georganiseerde deel van de samenle
ving, waar bovendien de uit christen
democratische gedachtengang stam
mende publiekrechtelijke bedrijfsorgani
satie vergaand in praktijk is gebracht. 
Maar dat niet aileen. Het Ministerie van 
Landbouw en VisseriJ wordt sinds jaar en 
dag beheerd door CDA-bewindslieden, 
waarbij slechts de namen van Braks, Van 
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der Stee, Lardinois, Biesheuvel en Marij
nen behoeven te worden vermeld. Ook 
zijn twee van de centrale landbouworgani
saties, KNBTB en CBTB, sterk aan het 
CDA verwant. 

AI metal draagt deze partij voor het hele 
landbouwgebeuren dan ook een zware 
verantwoordelijkheid. Oat zij zich daarvan 
ook bewust is moge blijken uit het speciale 
hoofdstuk over Landbouw, visserij en lan
delijk gebied in het Ontwerp-program Ver
antwoord voortbouwen. Zelfs wordt aan 
het slot daarvan voorgesteld de naam van 
het ministerie dienovereenkomstig te wijzi
gen. In ieder geval kan er geen sprake van 
zijn, dat dit departement zou worden op
geheven en gevoegd bij Economische 
Zaken. Men ziet dan enerzijds EZ nooit 
meer terug en geeft anderzijds natuur en 
landschap opnieuw - zoals eertijds bij 
CRM - prijs aan louter lippendienst. Het 
is echter typerend dat zelfs de liberale 
voorman uit de Eerste Kamer, tevens oud
voorzitter van de derde grote boeren
bond, David Luteijn, als het ware in een 
adem door overgang van Landbouw naar 
EZ bepleitte en medewerking verleende 
aan de val van het kabinet. In de media 
werd hier en daar een verband gesugge
reerd. 

Hoezeer het Landbouwschap als pu
bliekrechtelijk vertegenwoordiger van de 
agrarische bedrijfstak bereid is zelf het 
voortouw te nemen bij de noodzakelijke 
sanering van de land- en tuinbouw uit 
milieu-oogpunt, komt duidelijk naar voren 
in het lntegraal Milieu Actieplan voor de 
Land- en Tuinbouw, dat op 3 mei 1989 is 
gepubliceerd. Aan de problemen van ver
mesting, verzuring, verspreiding van 
milieugevaarlijke stoffen en klimaatveran
deringen wordt in d1t plan de nodige aan
dacht besteed, evengoed als aan het in
strumentarium. Als bijlagen zijn boven
dien toegevoegd aparte mi!ieu-actieplan
nen voor glastuinbouw, bloembollenteelt, 
champignonbedrijven, vollegrondsgroen
teteelt, fruitteelt, boomkwekeriJ, akker
bouw, melkveehouderij en intensieve vee-
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houderij. Afzonderlijk komen nag aan de 
orde de ammoniakbestrijdingsmaatrege
len en de mogelijkheden van agrificatie, 
de inzet van agrarische grondstoffen voor 
industriele verwerking ten behoeve van 
niet-voedsel doeleinden. Deze mogelijk
heden kunnen een gunstige uitwerking 
hebben voor milieu en landbouw beide. 
Als voorbeelden worden genoemd af
breekbare plastics, smeermiddelen van 
agrarische alien, bio-brandstoffen en al
ternatieve gewassen als hennep voor pa
pierbereiding en vias voor de vezelin
dustrie. 

Als instrument wordt door het Landbouw
schap vooral aanbevolen het afsluiten van 
convenanten met de overheid. Ook het 
Ontwerp-program spreekt in artikel 1.2.4 
van hoofdstuk II een voorkeur uit voor dit 
instrument boven gedetailleerde regelge
ving vanwege de snellere werking en gro
tere effectiviteit. In hoofdstu k IV wordt een 
convenant tussen rijksoverheid en Land
bouwschap in het vooruitzicht gesteld ter 
beperking van de uitstoot van ammoniak 
(artikel 1.4.3). De vrees die in milieukrin
gen omtrent convenanten bestaat, dat 
daaraan onvoldoende de hand zal wor
den gehouden, behoeft voor het agrari
sche probleemgebied niet op te gaan. 
Met name niet wanneer het Landbouw
schap - wat het zelf ook wil - van zijn 
verordeningsbevoegdheid gebruik zou 
kunnen maken om het convenant alge-

Overheden en 
landbouworganisaties 
werken nauw samen in 
beleidsvoorbereiding en 
-uitvoering. 
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meen verbindend te maken voor de be
drijfsgenoten. Wei zal dan buiten twijfel 
moeten worden gesteld, dat deze be
voegdheid zich inderdaad ook mede tot 
de milieuproblematiek uitstrekt. Zo nodig 
moet hiervoor het lnstellingsbesluit Land
bouwschap, steunend op de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie, worden gewijzigd. In 
ieder geval verdient het streven van het 
Landbouwschap om de Nederlandse 
land- en tuinbouw over de hele linie 
schoon te Iaten produceren krachtige on
dersteuning van overheidswege. 5 

Convenanten zijn niet de enige vorm 
van samenwerking tussen overheid en 
agrarisch bedrijfsleven. Sterker nog: prak
tisch op het hele terrein van beleidsvoor
bereiding en -uitvoering werken overhe
den en landbouworganisaties samen, zo
wel in publiekrechtelijke als in privaatrech
telijke zin. Als publiekrechtelijke samen
werkingsvormen noem ik zelfstandige 
bestuursorganen als de Centrale Landin
richtingscommissie en de Commissie Be
heer Landbouwgronden, als privaatrech
telijke allerlei organisaties op het gebied 
van voorlichting, onderwijs en onderzoek. 

Aan sommige niet-ingewijden mage 
deze nauwe verstrengeling van over
heids- en bedrijfsbelangen voorkomen als 
neo-corporatisme, vast staat dat zonder 
zo'n samenwerking de Nederlandse land
bouw nooit de vooraanstaande positie in 
de wereld zou hebben verworven, die zij 
nu heeft. Ook met het bestaan van de zo
genaamde ijzeren driehoek als informele 
vorm van samenwerking tussen ambtena
ren, parlementariers en georganiseerde 
landbouw heb ik geen enkele moeite.6 

Trouwens, het Ministerie van Landbouw 
en Visserij beperkt zich in de tegenwoor
dige tijd allang niet meer tot samenwer
king met het bedrijfsleven aileen. lntegen-

5. Z1e ook art. 1.4.4 van hoofdstuk IV Ontwerp-program. 
6 Over de rol van deze dnehoek ten aanzien van de 

grondpol1t1ek vergeiiJke men de dissertalle van Jouke 
de Vries over Grondpolitiek en kab1netscnses. Leiden· 
1989 
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deel, oak milieu- en recreatieve organisa
ties hebben zitting in allerlei wettelijke en 
buitenwettelijke samenwerkingsorganen. 
Zij zijn wat dat betreft volledig gelijkbe
rechtigd. Evengoed als de landbouwor
ganisaties hebben die van het milieu ech
ter oak hun eigen taken en verantwoorde
lijkheden onder andere op het gebied van 
inspraak, advisering, voorlichting en edu
catie. In het Ontwerp-program van het 
CDA wordt hun daarvoor de nodige over
heidssteun toegezegd.7 Oak natuurbe
schermingsorganisaties kunnen blijkens 
de artikelen 3.3.2 en 3.3.3 van het land
bouwhoofdstuk verdere financiele en an
dere hulp tegemoet zien. Betreurenswaar
dig vind ik het aileen, dat bij de milieu
organisaties nag steeds onvoldoende in
zicht en waardering bestaat voor de in
spanningen die de landbouw bereid is 
zich ten behoeve van het milieu te getroos
ten. Het al maar blijven aandringen op hal
vering van de veestapel, terwijl er al een 
vergaande vermindering als gevolg van 
melk- en mestwetgeving heeft plaatsge
vonden, werkt in dit opzicht averechts. Het 
zou de investeringskracht van de land
bouw volledig uitputten, zeer ten nadele 
van het milieu. 

Solidariteit 
Volgens de Resolutie Milieubeleid van de 
CDA-partijraad houdt solidariteit in relatie 
tot het milieu in, dat wij de vruchten van de 
schepping niet aileen voor onszelf mogen 
plukken, maar oak moeten doen toeko
men aan de verre naaste (Derde Wereld) 
en aan de na ons komende generaties en 
wei op een wijze die oak voor hen duur
zame ontwikkeling mogelijk maakt. Het 
betreft hier dus in hoge mate solidariteit op 
afstand, zowel naar ruimte als tijd. Oak in 
het Ontwerp-program komen beide di
mensies voor: de tijd, wat betreft het over
dragen van een schoon milieu aan devol
gende generatie en de ruimte, wat betreft 
de medeverantwoordelijkheid van Neder
land voor verschijnselen als ontbossing, 
verwoestijning en bodemuitputting. Oak 
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de solidariteit met de zwakkere delen van 
de Nederlandse landbouw krijgt echter in 
het CDA-program aandacht. Momenteel 
valt daarbij vooral aan de akkerbouw te 
denken. Zelf voeg ik nag toe de rol die 
onze landbouw zou kunnen spelen ten 
aanzien van Oost Europa, dat eindelijk uit 
zijn communistische droom ontwaakt. 

Solidariteit met de ontwikkelingslanden 
blijkt onder meer uit twee artikelen in 
hoofdstuk II van het Ontwerp-program en 
een in hoofdstuk IV. Oak bij buitenlands 
beleid wordt er aandacht aan besteed. lk 
kan goeddeels volstaan met een en ander 
te citeren. Hoofdstuk II, artikel 1.1.2: 'De 
C02-problematiek in de ontwikkelde ian
den en de mogelijkheden van bosbeheer 
in de Derde Wereld worden op een meer 
ge'integreerde wijze benaderd. In dat ka
der wordt bevorderd dat bij de bouw van 
kolencentrales een deel van het investe
ringsbedrag ter beschikking wordt ge
steld voor bosbouwprojecten in ontwikke
lingslanden.' 

Het is van belang te vermelden dat de 
Sep (Samenwerkende Elektriciteitspro
duktiebedrijven) onder Ieiding van de libe
raal Wiegel ongeveer terzelfdertijd tot iets 
soortgelijks heeft besloten. Artikel 1 .1.3: 
'Nederland zet zich in om in Europees ver
band de import van tropisch hout en hout
produkten te belasten met een heffing, 
waarvan de opbrengst wordt besteed aan 
bosbouwprojecten in ontwikkelingslan
den. Tevens wordt aan die Ianden hulp 
geboden bij het ontwikkelen van vormen 
van landbouw, welke niet Ianger afhanke
lijk zijn van het kappen van regenwouden. 
Oak geeft ons land steun aan pro
gramma's, gericht op het tegengaan van 
verdere woestijnvorming en bodemero
sie.' 

Oak hier is interessant te vermelden dat 
de betrokken maatschappelijke organisa
ties in Nederland, onder andere de Vere
niging van Houthandelaren, vergelijkbare 
ideeen opperen. 

7. Art. 1 2 2 van hoofdstuk II 
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'Het landbouwbeleid - aldus art. 1.1.1 
van hoofdstuk IV - mag niet ten koste 
van de ontwikkelingslanden gaan. Neder
land wenst daarom geen heffingen op 
graanvervangers (o.a. soja en tapioca) 
aan de grens ter bescherming van de 
Europese graanproduktie. Afspraken 
hierover dienen in het kader van de GATT 
gemaakt te worden. De EG zou bijvoor
beeld voor Thailand - waarmee derge
iljke afspraken zijn gemaakt - tot een 
herbezinning moeten komen ten aanzien 
van de besteding van de compensatiegel
den en deze meer moeten richten op het 
noodzakelijke bodemherstel.' Men moet 
dit artikel in samenhang zien met een zin
snede uit de inleiding tot dit hoofdstuk; 
'Verder importeert Nederland op grate 
schaal veevoeder- en andere grondstof
fen uit ontwikkelingslanden, waardoor 
deze mede van de ontwikkeling van onze 
landbouw afhankelijk zijn.' 

Aileen al in Thailand Ieven zo'n 850.000 
boeren goeddeels van de bouw van cas
save ten behoeve van onze intensieve 
veehouderij. Die heeft dus een grate uit
straling, oak op het gebied van industrie 
en handel. Rotterdam is tevens aanvoer
haven van veevoer voor andere del en van 
Europa. Het is overigens vermeldens
waard dat op aile drie hierboven aange
haalde artikelen amendementen zijn inge
diend, metals strekking de solidariteit met 
de Derde Wereld nag verder te verster
ken. 

In het hoofdstuk Buitenlands beleid ko
men twee artikelen voor, die betrekking 
hebben op het milieubeleid in het kader 
van de ontwikkelingssamenwerking. Val
gens artikel 2.3.1 worden hulpverle
ningsprojecten getoetst op milieu
effecten. Daarnaast werkt Nederland mee 
aan programma's ter voorkoming en 
bestrijding van milieu-achteruitgang, zo
als aantasting van de ozonlaag, het broei
kaseffect, verwoestijning, ontbossing en 
eros1e. Artikel 2.3.2 richt zich tegen export 
van giftige en andere schadelijke stoffen 
naar ontwikkelingslanden. Dit in aanslui-
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ting op het exportverbod van afval in 
hoofdstuk II, artikel1.4.2. 

In toenemende mate wordt vanuit Oost
europese Ianden een beroep gedaan op 
de Nederlandse landbouw met bijbeho
rende industrie. Deze hulp behoeft niet ai
leen van technische aard te zijn, zij kan 
oak betrekking hebben op de ontwikke
ling van een marktstructuur. Met ontwikke
lingslanden hebben de communistische 
gemeen, dat de voedselvoorziening er 
vaak grate problemen geeft, mede door 
een gebrekkige organisatie van verwer
king en distributie. Landbouw is de pri
maire ontwikkelingsfactor in aile achterge
bleven gebieden. De ervaring die de Ne
derlandse landbouw nu op milieugebied 
opdoet, kan oak elders worden toege
past. 

De rol die onze landbouw door export 
en ontwikkelingshulp wereldwijd speelt 
zou bijna doen vergeten, dat wij naast 
ecologische oak nag economische land
bouwproblemen kennen in eigen land. 
Momenteel is het vooral de akkerbouw die 
door een sterke verlaging van de graan
prijzen in de EG moeilijke tijden door
maakt. Wat dat betreft is er een groat ver
schil met de melkveehouderij. Terwijl deze 
via het produktiebeperkingssysteem van 
de superheffing het voordeel geniet van 
de daardoor sterk gestegen prijzen - zo
zeer zelfs dat niet aileen milieudeskundi
gen, maar oak de boeren zelf in toene
mende mate pleiten voor handhaving8 -
wordt de akkerbouw uitsluitend via een 
forse prijsverlaging in combinatie met pre
mies voor het braak Iaten liggen van 
bouwland geleidelijk aan overgeleverd 
aan de grillen van het marktmechanisme. 
Dit mechanisme biedt, zoals artikel 1.1.4 
van het landbouwhoofstuk het uitdrukt, 
geen inkomensgarantie voor de boeren. 
Waar het verwerven van een behoorlijk in-

8. In art 1.1 5 (hoofdstuk IV) van het Ontwerp-program 
wordt een gele1de!qke afschaff1ng overwogen. evenwel 
onder de randvoorwaarde dat n1et opn1euw overschot
ten ontstaan en de mestproblemen n1et weer worden 
verzwaard 
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komen onvoldoende mogelijk is, kan 
daarom volgens dit artikel onder be
paalde voorwaarden aanvulling plaatsvin
den door toe passing van instrumenten als 
tijdelijke inkomenstoeslagen, braakleg
premies of beheersovereenkomsten. Met 
de door de Structuurnota beoogde schaal
vergroting aileen zal men er niet komen. 

Slot 
In het voorgaande zijn landbouw- en mi
lieubeleid geplaatst in het perspectief van 
de vier kernbegrippen van het CDA: rent
meesterschap, gerechtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid en solidariteit. Niet 
aileen het Ontwerp-program Verantwoord 
voortbouwen, ook de plannen van Braks 
en in mindere mate het NMP passen in dat 
perspectief. Bij aile economische en eco
logische aanpassing die de landbouw 
moet ondergaan dient een ding duidelijk 
te zijn: het marktmechanisme is onmis
baar in het kader van de gespreide verant
woordelijkheid van producenten en con
sumenten, maar het kan geen garantie 
bieden voor een redelijk inkomen en 
evenmin voor een behoorlijke milieuzorg. 
Uit beide oogpunten behoort, zoals de in
leiding tot het veelvuldig aangehaalde 
vierde hoofstuk zegt, de overheid promi-
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nent aanwezig te zijn in de agrarische sec
tor. Zij schept onder meer het klimaat voor 
een verantwoorde inkomensontwikkeling 
en stelt tevens randvoorwaaren in de steer 
van natuurbeheer, milieuhygiene en de 
zorg voor dieren, planten en produkten. 
Zander dergelijke randvoorwaarden zou 
de moderne landbouw niet aileen het 
eigen draagvlak ondermijnen, maar ook 
dat van de samenleving als geheel. 

Naschrift: 
lnmiddels heeft de partijraad van het COA 
op 14 en 15 juli jongst!eden het program 
vastgesteld. Zeer tot m1jn genoegen is 
daarbij de milieuparagraaf op drie punten 
aangescherpt. Behalve de instelling van 
een Europees mi!ieufonds betreft dat de 
totstandkoming van twee beleidsplannen. 
Oeze zul!en er respectievelijk op gericht 
zijn zo spoedig mogelijk de C02-uitstoot 
jaarlijks met 2% te verminderen en de uit
stoot van verzurende stoffen tot een zoda
nig niveau te verlagen, dat grootschalige 
bossterfte wordt voorkomen. 
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Prof. ir. B. Krol 

Landbouw en milieu. 
Geen debacle, een 
mirakel? 

Er zijn vee! mogelijkheden op stapel gezet 
voor oplossing van het vraagstuk van de 
mestoverschotten. Als deze maar met 
geld en voortvarendheid wordt aange
pakt. Technisch is het mogelijk het biologi
sche evenwicht te herstellen. 

Koningin Beatrix schetste in haar laatstge
houden Kersttoespraak op indrukwek
kende wijze de ernst van de huidige mi
lieuproblematiek met de woorden: 'Wat 
wij thans meemaken is niet de vernietiging 
van de aarde in een klap, maar in een stil 
drama.' Even verder: 'Wij mensen zijn zelf 
ook een bedreiging van deze planeet ge
worden' en 'De aarde is onze voedingsbo
dem, zij draagt ons. Hier Ieven wij, hier Ie
ven wij van, hier Ieven wij mee'. 

Uiteraard heb ik bij het schrijven van dit 
artikel in een reeks (zie vorige nummers 
van Christen Democratische Verkennin
gen) mij voortdurend aangesproken ge
voeld door het bovenstaande. Het drei
gende drama van nu is overigens niet los 
te zien van de fundamentele betekenis 
van de landbouw sinds mensenheugenis 
voor ons aller bestaan. Die betekenis is 
nog grater aan het worden door de snel 
groeiende wereldbevolking, de ontwikke
lingen in de Derde Wereld en de vorming 
van grate machtsblokken, waar de EG er 
een van is. 

Wij Ieven van de aarde, de zee en de 
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Iucht. Aile drie zijn 'broodnodig' en dra
gen bij tot de kwaliteit van ons bestaan. Er 
was een tijd dater een vrije benutting was 
van elk van deze drie. Zo verkoos de een 
het jagen om in Ieven te blijven, de ander 
bebouwde het land. Oat duurde tot het 
einde van de vorige eeuw, toen er te wei
nig dieren en teveel jagers waren om aile 
mensen te voeden. De akkerbouwers, ge
start op vruchtbare gronden, 'vergrepen' 
zich op den duur aan de onbewoonde 
bossen, maar werden nog later gedwon
gen moerassen of zeeen in te polderen 
om aan de voedselbehoefte van de groei
ende wereldbevolking te voldoen. Con
centraties van steden dwongen tot trans
porten over land- of waterwegen, daar
door de agrarische functie van de aarde 
aantastend. Deze ontwikkelingen gaan 
nog steeds door: geweldige transporten 
voedsel over grater wordende afstanden 
om de snel groeiende stedelijke bevolking 
te kunnen voeden. De wereldbevolking is 
binnen een eeuw gegroeid van een tot 
circa vijf miljard mensen, waarvan het 
overgrote deel in steden woont. De aarde 
wordt snel 'eenzijdig' valier, en de produk-

Prof. 1r. B Krol (1929) IS d1recteur van de Hoofdgroep Voe· 
d1ng en Voed1ngsmiddelen van TNO te Ze1st. hoogleraar 
aan de RU Utrecht en v1ce-voorzitter van het Wetenschappe· 
liJk lnst1tuut voor het CDA 

D1t art1kel1s geschreven 1n 1anuari 1989. 
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tiegebieden schaarser. Ontbossingen zijn 
regelrechte bedreigingen voor de leef
baarheid op aarde: verhoogde erosie en 
beperking van bomen die de hoognodige 
zuurstofbronnen op aarde zijn, waarbij 
C02 wordt benut tot de produktie van 
koolhydraten. Is er voldoende voedsel? Er 
zijn ongetwijfeld mensen die soberder 
kunnen eten, er zou ook veel gewonnen 
worden als geen voedsel meer bederft (nu 
circa 1 0-30%) of niet meer gedumpt 
wordt. Het is onvermijdelijk ook de andere 
weg in te slaan: verhoging van de agrari
sche produktie per hectare. Tegelijkertijd 
dienen we ons te realiseren dat niet aileen 
de bodem de beperkende factor is gewor
den om ons allen te voeden, ook de mens
kracht die landbouwkundig bezig wil zijn, 
is in 50 jaar in het Westen sterk gedaald. In 
Nederland is deze van circa 20% van de 
beroepsbevolking gedaald tot circa 3%, 
in Duitsland is de procentuele teruggang 
nog grater. Verrassenderwijs is het klei
nere aantal land- en tuinbouwers in staat 
gebleken niet aileen eigen landgenoten te 
voeden, maar ook, en voor een belangrijk 
deel, de bevolking in de naaste omgeving 
en op diverse plaatsen elders in de we
reid. Een verdere daling van de West
europese agrarische beroepsbevolking 
dreigt deze beneden het strategisch aan
vaardbare niveau te brengen om 6ns allen 
te kunnen voeden. 

De vraag rijst, zijn we met elkaar op de 
juiste weg? Of is er een 'mirakel' (het 
woord is van Prof. Dr. E.U. von Weizsac
ker) nodig om ons in het Westen te red
den? Is er een andere weg? Is er nog een 
kans dat de snel groeiende wereldbevol
king met hogere opbrengsten van kleiner 
wordende produktiegebieden voldoende 
en gezond gevoed kan worden zonder 
aanslagen op het milieu? Laten we dat 
eens nagaan. 

Wie is de huidige boer of tuinder? 
'En de boer, hij ploegde voort' volgens 
Wemmens Bunning, ook tijdens oorlogen 
en rampen: hij moest wei. Op veel plaat-
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sen in Zuidoost-Azie, Afrika en Zuid-Ame
rika is het nog niet veel beter dan bij ons in 
de Middeleeuwen. Pas in de negentiende 
eeuw veranderde er geleidelijk wat. Voor 
een belangrijk deel was dat te dan ken aan 
wetenschappelijke ontwikkelingen en aan 
voorlichters die deze nieuwe kennis 'ver
taalden' naar de boer. Liebig wist dankzij 
kunstmest de afhankelijkheid van stalmest 
te ontwijken, Staring was onder andere 
een bekwame voorlichter. Eind vorige 
eeuw realiseerde de overheid in Neder
land zich, dater een soort Deltaplan nodig 
was om door onderzoek, onderwijs en 
voorlichting tot meer verantwoorde agrari
sche produkties te komen. Het succes 
was geleidelijk aan opzienbarend. Het 
kleine aantal boeren is thans in staat ruim
schoots de voedselbehoefte te vervullen. 
Daarbij is het een vereiste dat zij veel ken
nis en inzicht hebben van de juiste bewer
king en verzorging van de bodem en het 
vee, dikwijls gepaard gaande met grote 
investeringen om met zo weinig mogelijk 
menskracht grote opbrengsten te realise
ren. De boer dient verstand te hebben van 
de functies van plant en dier; hij heeft er 
groot belang bij hun identiteit te bescher
men. Hij maakt gebruik van het gescha
pene, zonder heerser te kunnen zijn. De 
boer is nog steeds sterk afhankelijk van de 
klimatologische omstandigheden, zowel 
het Iicht, het water als de temperatuur. 

De huidige Nederlandse boer is een 
deskundig vakman, zich goed realiserend 
dat hij door efficientie en vernieuwingen in 
staat moet zijn de steeds kritischer eisen 
van de consument over kwaliteit en prijs 
van zijn produkten te kunnen inwilligen. Is 
dit dezelfde man die nolens volens in be
langrijke mate de bedreiger van ons aller 
milieu is geworden in zijn onstuitbare drift 
om rucksichtlos, in ieder geval in eigenbe
lang, tot opvallende economische presta
ties te komen? Buit hij de afhankelijkheid 
van de burger van hem als zijn voedsel
producent uit? Niets daarvan, integen
deel, dezelfde burger claimt voor zichzelf 
in toenemende mate een schoon milieu 
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met eisen aan schoon water, gezonde bo
men en heide die hem de ontspanning 
kunnen bieden die hij nodig meent te heb
ben. Leeft de boer voor een deel uit eigen
belang voor de burger, het omgekeerde is 
bepaald niet het geval. De burger eist zelfs 
een totale aanpassing van de aanpak van 
de boeren aan zijn wensen: lage voedsel
prljzen, voedsel van hoge kwaliteit en ge
varieerd, snelle en goede bereikbaarheid 
van natuurgebieden zonder enig risico 
van onaangename of gezondheidbedrei
gende milieuomstandigheden. 

De burger eist van de 
boeren totale aanpassing: 
goede en goedkope 
produkten en bescherming 
van het milieu. 

Oat de natuur niet aangetast mag wor
den, spreekt voor zich, de ecologische 
duurzaamheid van de aarde is een groat 
goed en dient in ieder geval verzekerd te 
blijven. Oak staat vast dat niet aileen de 
boer als producent deze stelling in acht 
dient te nemen. lndustrieen om ons heen 
of verder weg, zijn nag steeds grote be
dreigingen voor die duurzaamheid. De 
bedreigingen worden via Iucht en water 
aan ons overgedragen. Daarnaast gaat 
een grate bedreiging uit van het snel 
groeiende verkeer en de huishoudingen 
met hun wegwerppraktijken, zeker van 
kunststoffen. Maar het is de burger die 
meer wegen nodig heeft, die de boeren
sector daardoor terugdringt op een klei
ner oppervlak en het is dezelfde burger 
die van de boer meer produktie verwacht. 
Juist de verhoogde produktie-eisen bren-
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gen de boer in een bijna onoplosbaar di
lemma: 6f hij concentreert zich op lagere 
opbrengsten van kwalitatief hoogwaar
dige produkten tegen hoge prijzen, 6f hij 
produceert voor allen genoeg van een 
aanvaardbare kwaliteit en tegen accepta
bele prijzen. In het eerste geval is die aan
pak goed voor het milieu en biedt goede 
kansen voor de boeren uit de Derde We
reid. In het tweede geval lijkt er een ver
hoogd risico te zijn voor het milieu en de 
Derde Wereld. Wat is het beste, voor de 
burger en oak voor de boer? 

De voorzijde van het gelijk 
Alles hangt met alles samen, dat blijkt dik
wijls uit het moeizame politieke beraad. 
Verrassenderwijs werd de landbouw de 
starter voor de realisatie van een Euro
pese Economische Gemeenschap. Zelf
voorziening van voedsel werd het Leitmo
tiv. Dertig jaar geleden importeerde West 
Europa een groot deel van de basis
grondstoffen voor het voedsel van de be
volking. Thans exporteert West Europa 
bater, melkprodukten, tarwe en suiker. 
Zelfs na 1982 liep de zelfvoorzienings
graad op van 105 tot boven 145%. De 
grate stimulans voor dit gevoerde beleid 
was de introductie van prijsgaranties voor 
de boer, waardoor zijn afzet op de wereld
markt zeker gesteld werd, oak al waren 
zijn kostprijzen 1 00% hager dan die prij
zen. De gelden voor de subsidies werden 
'ontvangen' door heffingen op te leggen 
op importen van buiten de EG, in het be
gin ook op die uit de Derde Wereld, en via 
bijdragen van de burger. Men ging zelfs 
zover dat Nederland en Frankrijk, on
danks hogere produktiekosten dan elders 
in de we reid, met financiele steun hun pro
dukten op de wereldmarkt mochten afzet
ten. Duitsland zag daarvan af - tot erger
nis van de Duitse boeren - omdat dat 
land EG-steun kreeg voor industriele ont
wikkeling. De Nederlandse mengvoeder
industrie importeerde overigens de goed
kope, buiten de EG verbouwde, granen of 
'vervangende' granen zoals tapioca uit 
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Thailand, waardoor het voer en dus oak 
het vlees van varkens goedkoop kon blij
ven. De gevolgen waren opzienbarend: 
goedkope produkten en in overmaat, 
dankzij verhoogde opbrengsten van bo
dem en dier. Een sterke afzet naar Ianden 
binnen de EG en daarbuiten was daarvan 
het gevolg. Tegelijkertijd was dit een sti
mulans om andere gewassen (aardappe
len) en andere dierlijke produkten (pluim
vee en eieren) in grotere hoeveelheid te 
gaan produceren en af te zetten. Oak de 
tuinbouw - overigens zonder enige ex
portsubsidie - besloot in de groente- en 
fruitsector nieuwe wegen in te slaan. 

De kansen werden benut, mede dankzij 
opvallende vorderingen van het funda
menteel en toegepast onderzoek op het 
gebied van bodembewerking, gewasbe
strijding, vruchtwisselstelsels, etc. Dit on
derzoek werd sterk gestimuleerd toen 
hoge energieprijzen de basisfilosofie van 
het moderne land- en tuinbouwbeleid 
dreigden aan te tasten. Oak werd, meer 
dan voorheen, aan de gezondheidsas
pecten van de produkten, als onderdeel 
van kwaliteitsaspecten aandacht besteed. 
Het beg rip 'integrale ketenbewaking', van 
boerderij tot consument, begint sindsdien 
aardig in te burgeren. De produkten zijn, 
ondanks verhalen van het tegendeel, veili
ger geworden. Het gebruik van hulpmid
delen - oak die van verpakkingsmateria
len - is drastisch gesaneerd en aan pro
duktiemethoden worden steeds hogere 
eisen gesteld. De discussies ter voorberei
ding van een nieuwe Warenwet, werden 
recent afgerond. Dankzij moderne analy
semethoden is men veel beter dan voor
heen in staat tijdig en snel de aanwezig
heid van residuen of risicostoffen vast te 
stellen. Steeds meer houdt de producent 
rekening met de specifieke eisen van le
vensmiddelen, inclusief de voedingsas
pecten. Tegelijkertijd zijn de produktie
omstandigheden aanzienlijk verbeterd: 
betere hygiene, minder geluidoverlast, 
etc., hetgeen onder andere reeds vijf jaar 
geleden door de toenmalige voorzitter 
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van de FNV Voedingsbond, de heer 
Schelling, werd bevestigd voor de slach
terijsector. 

Ook op het terrein van de biotechnolo
gie zijn grate vorderingen gemaakt. Niet 
aileen is er de rol van micro-organismen 
als 'vrienden' van de mens bij de moderne 
aanpassing van traditionele berei
dingsprocessen, van brood, zuivelpro
dukten, worstsoorten en dergelijke, maar 
er zijn opvallende ontwikkelingen gaande 
bij de selectie en teelt van granen en an
dere gewassen. Werd tot voor een eeuw 
geselecteerd op basis van trial and error 
en daarna meer systematisch volgens de 
wetten van Mendel, steeds meer ontdekt 
men de 'oerrelatie' tussen de potentie in 
genen, niet aileen voor de gewenste op
brengsten, maar ook voor zaken als de 
bakkwaliteit van tarwe, de resistentie te
gen ziekten, de brouwkwaliteit van gerst 
en de kleur of geur van vruchten en bloe
men. Het onzekere, kostbare, tijdrovende 
selectie-onderzoek krijgt steeds meer een 
moleculair-genetische basis met beter 
voorspelbare uitkomsten. 

Doch niet aileen selectie op 'uiterlijke' 
kenmerken, oak die voor fysiologische 
stoffen is bereikbaar geworden voor on
derzoeker en kweker. Daarvan zijn er al 
vele voorbeelden. Een enkele daarvan wil 
ik kort beschrijven: dit werk trekt de aan
dacht en is oak voor ons onderwerp van 
belang. Zo zijn er stoffen in peulvruchten 
die tijdens de groei van het gewas dit be
schermen tegen insektenvraat. Echter, ze 
beperken de voedingswaarde voor mens 
en dier. Getracht wordt door modern ge
netisch en biochemisch onderzoek zaden 
te ontwikkelen die vrij zijn van deze stof
fen. Het onderzoek zal pas 'af' zijn, als in 
de zaden daarnaast alternatieve insekt
verdrijvende stoffen worden ingebouwd. 
Zouden zo ook stoffen in te bouwen zijn 
die de vreselijke dreiging van sprinkha
nenplagen anders dan door insekticiden 
kunnen opheffen? Een ander voorbeeld. 
Melkzuurbacterien zijn onmisbaar voor de 
produktie van gefermenteerd voedsel zo-
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als yoghurt, kaas, zuurkool, snijworst en 
dergelijke. Nu zijn er melkzuurbacterien 
die anti-tumorstoffen produceren. Door 
selectie zijn wellicht de gewenste eigen
schappen beter te combineren. Bekend 
is, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog 'bij 
toeval' door Dr. Flemming antibiotica zijn 
ontdekt, sindsdien is de reeks van stoffen 
sterk uitgebreid. Oak dat zijn stoffen die 
door micro-organismen zijn afgeschei
den; thans is men op zoek naar probiotica, 
stoffen die een preventieve werking heb
ben, dus voor het kwaad van ziekten zich 
openbaart. 

Kansen voor de Derde Wereld 
Naast de wonderen, de mirakels, die zich 
voordoen in de Westerse agrarische we
reid, kwam de vraag steeds meer naar vo
ren of die grate produkties niet verlam
mend werken voor de voedselproducen
ten in de Derde Wereld. Daar neemt de 
bevolkingsgroei nag steeds geweldig toe, 
en gaapt een grotere kloof tussen rijk en 
arm. Zouden 'onze' overschotten met 
overheidssteun aan die Ianden geschon
ken moeten worden? De discussie is al 
oud: geef je vis, of leer je ze vissen. 

De laatste jaren beseft men steeds meer · 
dat de mensen in de Derde Wereld in staat 
behoren te zijn, zelf hun voedsel te kopen; 
voedselschenkingen dienen dan voor 
rampen gereserveerd te blijven en eigen 
voedselprodukties dienen gestimuleerd te 
worden, is de leus. Dr. John W. Mellon, di
recteur van het International Food Policy 
Research Institute, heeft in april 1988 in 
Brussel zijn toehoorders daarvoor een in
teressant perspectief geschetst. Geschat 
wordt, dater thans een half tot een miljard 
mensen vooral op het platteland wonen, 
daarnaast in krotten en in grate steden, 
die niet of nauwelijks in staat zijn voedsel 
te kopen. En dante bedenken dat ze circa 
60% van hun inkomsten besteden aan lo
kaal geproduceerde andere levensbe
hoeften. Elke verdienste, ook uit diensten, 
is meegenomen. Elk bedrag stimuleert 
eigen voedselproduktie. Geld verdienen 
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betekent in de Derde Wereld voor de 
armsten: in ieder geval voedsel kunnen 
kopen om niet van hanger te sterven. 
(Onze voedselaankopen zijn allang niet 
meer op hoeveelheid, maar op variatie, 
gemak en luxe ingericht!) Meer mensen, 
meer voedsel, zo mogelijk uit eigen omge
ving, betekent meer werk, meer inkomen. 
Oat gebeurt reeds, vooral in Zuid-Oost 
Azie. Bebouwen met hog ere opbrengst le
verde rassen (onder andere rijstl), bebou
wen om zelfs voedsel te exporteren (India, 
Thailand) en zelfs voer (Thailand). Export 
Ievert geld op, oak inkomsten voor het 
platteland, mits er een vrije markt is en die 
markt niet overvoerd wordt, zoals soms 
voor koffie, palmolie en dergelijke. Specia
lisatie voor groente, vruchten, gefermen
teerde produkten, specerijen, is dan een 
passend antwoord, goed voor werkgele
genheid en groei van het nationale bud
get. In dat geval is import van overschot
ten van elders zelfs verantwoord. Eerst 
zelf eigen produkten starten, zelf zorgen 
voor opslag en verwerking - de loon
kosten zijn nag laag, dus produkten zijn 
prijsconcurrerend - gebruik makend 
van Westerse kennis. Uit een studie van 
C.D. Kellogg en R.H. Kodl over de jaren 
1970 tot 1982 bij 65 Derde Wereld-landen 
bleek, dat de verhoogde eigen agrarische 
produktie geen beperking van importen 
tot gevolg had. L.A. Paulino becijferde 
een stijging van de agrarische produktie 
van 60 miljoen ton in 20 jaar tijd met 60%, 
terwijl de importen nag verdubbelden tot 
circa 10 miljoen ton. Oak de veevoerpro
duktie steeg sterk, wat niet aileen een gun
stige ontwikkeling voor voedsel bete
kende, maar oak voor de werkgelegen
heid (verzorging van dieren) en dus inko
men. 

Deze tach wei onverwachte ontwikke
ling, krijgt iets van het karakter van een mi
rakel: door meer eigen, hogere produktie, 
mede te dan ken aan het werk van Dr. M.S. 
Swaminathan, voormalig directeur van 
het International Rice Research Institute in 
de Philippijnen, is er minder 'aanslag' op 
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ecologisch interessante gebieden nodig, 
en door meer inkomen zijn er verhoogde 
aankoopmogelijkheden van eventuele, 
vaak goedkope, graanoverschotten el
ders in de wereld. Deze macro-economi
sche trend is een mix van micro-econo
mische activiteiten bij dikwijls kleine boe
ren (in India) en de gevolgen van een vrije 
(!) internationale handel. Dat kan een ni
vellerend effect hebben op wereldwijde 
spanningen tussen overproduktie en te
korten, waardoor zelfs honger verdron
gen kan worden. Een verrassende ont
dekking. 

We moeten wei bedenken dat verhoog
de produktie elders en verlaagde prijsga
ranties in Brussel bedreigend voor de Ne
derlandse boer kunnen zijn. Meer variatie 
dan voorheen in de keus van de gewas
sen lijkt het passende antwoord te worden 
voor de oplettende Nederlandse boer. 
Het is duidelijk dat hij voor enige omscha
keling tijd, nieuwe kennis en ... geld nodig 
heeft. Het is ook duidelijk dat hij dat niet al
lemaal aileen kan opbrengen. Gezien zijn 
strategische functie, ligt hier mijns inziens 
ook een taak voor de samenleving. Steun 
bieden aan de Derde Wereldboer voor de 
produktie van handelsgewassen (onder 
andere een idee van Prof. dr. C.T. de Wit) 
beperkt eveneens de dreiging. Maar die 
steun moet wei gegeven worden. 

Geldt dat voorgaande ook voor de vee
teeltsector? Nog steeds zijn er gebieden 
met een extensieve veehouderij: Zuid 
Amerika, Australie, Oost Afrika, maar ook 
in delen van Noord Amerika en Europa. 
lntensieve veehouderij treffen we vooral 
aan in West Europa, met name in Neder
land. Verder is er een 'globale' trend dat 
bij stijgende welvaart meer dierlijke pro
dukten worden geconsumeerd, die trend 
is ook merkbaar in Derde Wereldlanden 
en, mits daar nog 'vrije' grond beschik
baar is, leidt dat tot verhoogde melk- en 
vleesproduktie en meer werkgelegen
heid. Deze ontwikkeling is inkomstenver
hogend, met de eerder genoemde 
perspectieven. Wereldwijd kan zeker nog 
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niet van enige nivellering tussen produk
tie- en afzetgebieden gesproken worden. 
Er is zelfs eerder een trend dat in de stre
ken waar men al veel vee houdt, zoals in 
West Europa, men nog tot verdere uitbrei
ding kon overgaan dankzij grote importen 
van goedkope, EG-heffingvrije voederge
wassen uit de Derde Wereld, zoals tapioca. 
Vleesproduktie in Nederland dankzij Zuid
oost-aziatische plantaardige produkten, 
aangevuld met eiwitrestanten van oliebe
vattende gewassen (soja!) uit bijvoorbeeld 
de USA. lntussen hebben Thaise boeren 
ontdekt dat zij toch ook wei in staat zijn, 
met Nederlandse fokdieren, van eigen 
grondstoffen een vleesproduktie op gang 
te brengen. Als die ontwikkeling zich door
zet, zou dat toch een begin van de eerder 
genoemde nivellering kunnen zijnl 

De keerzijde 
lntussen heeft de intensieve veehouderij 
- vooral van varkens en pluimvee - in 
West-Europa, met name in delen van Ne
derland en ook hier en daar in Belgie en 
West Duitsland, aanleiding gegeven tot 
toenemende maatschappelijke discus
sies. Bij de rundveehouderij ging het 
vooral om grote overschotten van zuivel
produkten, inmiddels in- (soms aan-)grij
pend gecorrigeerd, en te grote vleesop
brengsten, gelet op het grote aanbod el
ders 1n de wereld. Bij varkens en pluimvee 
gaat de discussie vooral over de wijze 
waarop dieren worden gehouden en de 
sinds circa 10 jaar hinderlijke stankover
last en milieubedreigende effecten. Ten
slotte is ook voor dierlijke produkten de 
vraag aan de orde of via water, Iucht en 
voer geen ophoping van ongewenste stof
fen in de eindprodukten plaatsvindt. Het 
vervuilde water van Rijn en Maas en eigen 
kanalen is nog steeds een bedreiging 
voor de gezondheid, ook al is intussen een 
reductie van fenolen, lood en kwik bereikt 
van 50%, en van cadmium van 80%. Daar 
staat tegenover dat het niveau van fosfa
ten, PCB's gelijk is gebleven en dat het ge
halte van nitraten en chloriden nog enigs-
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zins is toegenomen. Uit een recent in EG
verband gerapporteerd onderzoek is ver
rassenderwijs gebleken dat de zojuist ge
noemde verbindingen via ons voedsel op
genomen, geen oorzaak van zorg hoeft te 
zijn. Nagegaan wordt of deze conclusie 
ook geldt voor kwetsbare groepen in de 
samenleving. Bedacht dient te worden dat 
naast het water - een grote verdunnings
factor - weer een concentratie van deze 
verbindingen optreedt in het voer voor de 
dieren en nog eens in de produkten van 
de dieren. In feite is regelmatig onderzoek 
naar 'schoon' vlees en melk het meest ge
schikt om goed gernformeerd te zijn over 
de omvang van milieurisico's voor de 
mens. Gesteld kan worden dat onze pro
dukten thans ruimschoots voldoen aan de 
eisen die daaraan door de Wereldgezond
heidsorganisatie worden gesteld. Waak
zaamheid en voork6ming, zonodig verwij
dering van gezondheidbedreigende stof
fen, blijft geboden, zeker als het gaat om 
de samenstelling van water en aile 
grondstoffen van de agrarische sector. 

Nog twee moeilijke aspecten van de in
tensieve veehouderij zijn niet naar tevre
denheid opgelost: het meer diervriendelijk 
houden van de dieren en de stankoverlast 
voor de mens. Voor wat de diervriende
liJke zorg betreft, zijn inmiddels enige jaren 
geleden voor kippen en kalveren strin
gente voorschriften opgesteld, onder an
dere gericht op meer bewegingsvrijheid 
van de dieren. De daarmee gepaard 
gaande speciale investeringen leiden tot 
prijsstijgingen voor eieren en pluimvee 
van circa 20%, die kennelijk voor de con
sument als niet te bezwaarlijk worden 
geacht. Op kleine schaal begint de gega
randeerde produktie van scharrelvarkens 
op gang te komen, waarvoor ook de door 
de consument geaccepteerde prijsstij
ging de basis van het succes lijkt te wor
den. Boer en burger worden of zijn reeds 
solidair in het zoeken naar en toepassen 
van betaalbare diervriendelijke oplossin
gen. Bij pluimvee zijn de oplossingen 
dichterbij gekomen dan nu het geval is bij 
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de varkens. Ook voor runderen zijn reeds 
alternatieven toegepast die afwijken van 
het traditionele staltype. Of het continue 
opstallen, zoals wei in de tropen of in ber
gen voorkomt, ook voor Nederlandse om
standigheden aanbevolen moet worden, 
is nog onvoldoende bestudeerd. De extra 
kosten van investeringen en voeren zullen 
vergoed moeten worden in de prijs van de 
produkten en tevens zou moeten 
vaststaan dat deze wijze van 'zorgbehan
deling' diervriendelijker is dan de traditio
nele behandeling. 

Bij het zoeken naar 
betaalbare en 
diervriendelijke 
oplossingen moeten boer 
en burger solidair zijn. 

Echter, bij deze nieuwere, en vrijere me
thoden voor betere leefomstandigheden 
van de genoemde diersoorten, waartoe in 
feite ook schapen gerekend moeten wor
den, dient het hinderlijke milieuaspect van 
de mest zeker in de afwegingen betrok
ken te worden. Dit aspect heeft de grens 
van het acceptabele al enige tijd ruim
schoots overschreden, zeker in delen van 
het oosten, het midden en het zuiden van 
Nederland. Daarbij gaat het vooral ook 
om de uitstoot van ammoniak welke met 
circa 85% tot de totale hoeveelheid van 
deze verbinding in het milieu bijdraagt. 
Het overgrote deel daarvan bezwangert 
de atmosfeer in de naaste omgeving en 
teistert bossen en velden, ook verder weg. 
Als de aanbeveling van het recente RIVM
rapport 'Zorgen voor morgen' zouden 
worden overgenomen, zal de uitstoot van 
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ammoniak in de atmosfeer met 70% die
nen te zijn teruggebracht in het jaar 2000. 
In dezelfde or de van grootte geldt dat voor 
stikstof en zwaveldioxide die overwegend 
van het verkeer en de industrie afkomstig 
zijn. De boer vervuilt door de verhoogde 
eisen van de consument produktie tegen 
lage prijzen. Beiden, boer en consument 
moeten wensen en mogelijkheden beter 
op elkaar afstemmen. Oat betekent ho
gere grondstofprijzen. Als de boer dan 
meer kan investeren is een aantal proble
men snel oplosbaar. Na jaren van meten, 
waarschuwen en discussieren lijkt er een 
Nattonaal Plan van Aanpak te komen. ln
tussen hebben de landbouwsector en het 
Ministerie van Landbouw en Visserij de 
daad - eindelijk - bij het woord ge
voegd. Het is ook dringend noodzakelijk. 
De suggesties tot spreiding van de veesta
pel is sociologisch, financieel, econo
misch en landbouwkundig niet interes
sant. Distributie, vaak op grotere afstand 
naar 'mestbehoeftige' gebieden is lo
gistiek - denk aan het vervoer - niet 
aantrekkelijk. Transport via pijpleidingen 
is ook wei eens overwogen, maar niet uit
gewerkt, terwijl er vage (?) plannen zijn ge
weest om het produkt op zee of diep in de 
aarde te verbranden dan wei naar 
woestijngebieden te vervoeren. Meer uit
voerbaar lijkt de mogelijkheid de mest te 
verzamelen en die op redelijke afstand 
van de 'bron' in een fabriek te verwerken, 
door het te drogen en verder te behande
len tot een soort compost of tot bo
demstructuurverbeteraar, 6f door ermine
ralen uit te winnen en deze te benutten 
voor de groei en de voeding van gewas
sen. lnmiddels zijn twee fabrieken gestart 
en nog een enkele staat op stapel. 

Maar er is nog een tweede weg die kan 
leiden tot een aanvaardbare aanpak aan 
de basis van het mestprobleem. Gewerkt 
wordt aan de ontwikkeling van voeders 
met optimale verteerbaarheid, waardoor 
mest - en stank - zoveel mogelijk be
perkt wordt. Het ziet ernaar uit dat onder 
andere dankzij de biotechnologie, de hoe-
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veelheid anti-nutritionele stoffen beperkt 
kan worden in het voeder, dan wei met 
speciale enzymen de gewenste omzettin
gen in het dier bevorderd kunnen worden. 
Beperking van de hoeveelheid mest tot 
20% bij pluimvee lijkt mogelijk te zijn. Le
vert de biotechnologie, als een invisible 
hand (Prof. J. de Hoogh) dan nog geen 
duidelijke bijdrage tot de verbetering van 
de marktpositie van de boer, daardoor 
wordt wei een bijdrage geleverd aan de 
oplossing van een van de moeilijkste mi
lieuproblemen. Tenslotte is het mogelijk 
om, dankzij speciale 'biofilters' geuren in 
stallen weg te vagen. 

Alles bij elkaar zijn er zoveel mogelijkhe
den op stapel gezet dat, als deze met 
voortvarendheid en extra geld worden 
aangepakt, het niet nodig zal zijn, het wan
hoopsvoorstel van Prof. L. Reijnders om 
de veestapel met circa 50% te reduceren, 
over te nemen. Die gedachte zou onnodig 
tot een totale ontwrichting van de Neder
landse en Westeuropese landbouw lei
den, met aile sociale en maatschappelijke 
implicaties van dien. Wei is er dringend 
behoefte aan een goede samenwerking 
tussen regelgevers, onderzoekers, boe
renorganisaties, de verwerkende sector 
van agrarische grondstoffen en de consu
menten. Elke groep heeft een eigen ver
antwoordelijkheid en zal zich de grenzen 
en risico's van het bezig zijn ook voor an
deren, dienen te realiseren, vooral als er 
duidelijk maatschappelijke en ook ethi
sche kwesties aan de orde zijn. De over
heid zal ' ... de polsstok op ware lengte 
dienen te brengen, zodat zij haar corrige
rende en sturende rol met het oog op een 
humane en duurzame samenleving kan 
waarmaken'. Prof. De Hoogh bepleit dat 
er een agrarisch bedrijf zal zijn, dat de 
maatschappelijk gewenste vorm heeft en 
economisch het meest aantrekkelijk is. 

Geen droom, maar werkelijkheid 
De vraag 'debacle of mirakel?' is naar mijn 
mening door boeren, burgers en buitenlui 
te beantwoorden als volgt. Sinds de mens-
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heid, is de landbouw in beginsel tot zegen 
van de mensheid geweest, eerst dichtbij, 
thans zeker ook ver weg. Grotere kennis 
van bodem, plant en dier leidt meer dan in 
het verleden tot een 'ge"fntegreerde land
bouw'. Oat geldt voor aile sector en van de 
landbouw, en de daarmee samenhan
gende sectoren als handel, verwerkende 
sector en het daarop gerichte onderzoek. 
Zelfs dient er een ontspannen integratie 
binnen de hele samenleving op gang te 
komen, waarin de ge"fntegreerde land
bouw een eigen en gerespecteerde plaats 
kan innemen. Daarmee zal een herstel 
van het biologisch evenwicht veel beter en 
sneller bereikt kunnen worden dan thans 
het geval is. Is dat haalbaar? Technisch is 
het mogelijk. Bovendien, deze benade
ring doet een beroep op solidariteit en sluit 
de erkenning van ieders rentmeester
schap in. Tenslotte, deze verwachting 
spoort goed met de hoofdlijnen van het 
VN-rapport Our Common Future uit 1987 
dat na vier jaar studie onder Ieiding van de 
Noorse premier mevrouw Brundtland ge
reed kwam. 

Wanneer we het voorgaande in concrete 
beleidslijnen willen aangeven, betekent 
dat 

Voor de overheid: 
- Snelle uitwerking van het recent inge

diende Meerjarenplan Gewasbescher
mingsmiddelen, invoering van een hef
ting op stikstof, als onderdeel van een 
snelle invoering van een goede 'mest
regeling'. (De succesrijke regeling over 
de beperking van koper in veevoeders 
1s een voorbeeld van een goede cen
trale aanpak.) 

- Een harmonisatie tot stand te brengen 
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tussen het nationale en het EG-markt
en milieubeleid. 
Opheffing van importbeperkende 
restricties voor Derde Wereldlanden 
met inachtneming van de risico's voor 
de gezondheid van mens en dier. 

Voor de boer. 
- Een nog grotere zorgvuldigheid bij de 

groei van gewassen en de verzorging 
van dieren. 
Benutting van nieuwe ontwikkelingen 
en goede voorlichting, onder andere 
over de teelt van nieuwe gewassen en 
andere produktiebestemmingen dan 
voor de voeding van mens en dier. De 
economische haalbaarheid van meer 
extensieve vormen van veeteelt kan op 
termijn nieuwe kansen bieden. 

Voor de burger: 
- Een toenemende bereidheid de in

spanningen voor een beter leefmilieu, 
een sterke strategische landbouw, in
clusief meer extensieve veehouderij en 
de produktie van gezond voedsel, te 
willen financieren. 

Oat is mogelijk, en dan is het verblijf op het 
platteland, in parken, heide en bossen 
voor iedereen een vemjking. Als dat alles 
haalbaar is, en dat kan, zal er zelfs een 
aanvaardbare oplossing gevonden zijn 
voor verantwoorde industriele produkties 
en een vervoerspatroon, gekenmerkt 
door dienstbetoon aan de samenleving. 
Een wereld waarin ook de kloof tot de 
Derde Wereld gedempt is. Een mirakel 
wordt werkelijkheid. 
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Prof. dr. G. Kuiper 

Kan de samenleving 
zorgzaam zijn? 

Het COA wil de nadruk leggen op het ver
antwoordelijkheidsbesef bij groepen en 
posities in de samenleving. T erecht: de sa
menleving kan evengoed a/lerlei taken op 
zich nemen als de staat of zijn /agere orga
nen. Maar de zogenaamde zorgzame sa
menleving is daarvan geen gelukkige 
concept/e. 

Sinds 1945 is er veel in de samenleving 
veranderd, meer dan ooit in een eerdere 
periode van veertig jaar: een geweldig 
toegenomen financiele welvaart. Die wel
vaart gaf gelegenheid tot grotere vrijheid: 
onafhankelijkheid van weldadigheid, 
geen broodsgebrek meer, vrijheid om te 
gaan en staan waar men wilde door de 
moderne vervoermiddelen, de (lange) va
kanties. Er valt veel meer te noemen, maar 
ik verwijs liever en kortheidshalve naar de 
geschriften van Ellemers. 1 Als emancipa
tie uit-de-hand-laten, dus bevrijden is dan 
kan men deze periode met recht een pro
ces van emancipatie noemen. Emancipa
tie van de totale bevolking en binnen deze 
hoofdstroom vond in bijzondere mate het 
proces voortgang van de emancipatie van 
de arbeiders, van de katholieken, van de 
gereformeerden en in een tweede helft 
ook van die van de vrouw. Met zijn allen 
behoefden we geen vrees of zelfs angst 
meer te hebben voor militaire onderdruk
king, voor een duidelijke economische on-
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derdrukking, voor allerhande groeperin
gen die elkaar figuurlijk en soms zelfs let
terlijk naar het Ieven stonden. Externe en 
interne democratisering van het onderwijs 
schiepen de mogelijkheid steeds meer 
mensen steeds meer onderwijs te geven, 
waaraan de volwasseneneducatie nog 
kan worden toegevoegd. Het schiep ook 
de mogelijkheid dat steeds meer mensen 
opvattingen, geloofsinhouden, gewoon
ten en ritGJelen niet meer vanzelfsprekend 
vonden en naar de geloofsbrieven ervan 
vroegen: waarom is het eigenlijk zo en 
waarom doen we het niet anders? Oat 
heeft vernieuwing in belangrijke mate 
gestimuleerd. 

Tot de zeer belangrijke veranderingen, 
mogelijk gemaakt door de steeds maar 
toenemende welvaart behoren sociale 
verzekeringen, sociale zekerheid, maat
schappelijke hulp, het recht op sociale 
bijstand enzovoort. Steeds verfijnder wet
ten en verordeningen werden gemaakt 
die bejaarden en weduwen een inkomen 
verschaften waardoor ze niet meer afhan
kelijk waren van hun kinderen, inkomens 

Prof. dr G. Kuiper (1923) is emeritus (gewoon) hoogleraar 
algemene soc1olog1e aan de VU te Amsterdam en emer1tus 
(bu1tengewoon) hoogleraar aan de Un1versite1t van Antwer
pen 
D1t art1kel1s geschreven 1n november 1988 

1 Bv J.E. Ellemers. ·oe verandering wordt stroever. De 
Nederlandse maatschappiJ aan het e1nd van de 1aren ze
vent1g' Hollands Maandblad, nr 377, april1979 
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verschaften aan studenten waardoor ze 
niet meer afhankelijk waren van hun 
ouders, aan werklozen, waardoor ze niet 
meer afhankelijk waren van de gaven en 
giften van het Crisiscomite, aan geestelijk 
en lichamelijk invaliden waardoor ze niet 
meer behoefden te bedelen of afhankelijk 
te zijn van goedgunstige famjlieleden of 
van de kerk. Ze hadden allen een recht en 
hun bestaan rustte niet op de gunst van 
hun medemensen. Ze werden niet meer 
vernederd door zichtbaar gratis verkre
gen fietsplaatjes, door voedseluitdelin
gen, hoe goed overheid, particulieren en 
kerk dat misschien oak mochten hebben 
bedoeld. Er kwamen goed ingerichte be
jaardenoorden, verzorgingstehuizen, kin
dercreches, ziekenhuizen, meest opge
richt door particulieren met algehele of ge
deeltelijke financiele steun van de over
heid. Kortom de verzorgingsstaat. 

Bij al dat moois hebben samenleving en 
overheid overigens wei een paar steken 
Iaten vallen. Toen er al snel overemploy
ment kwam began de vakbeweging te 
overvragen en waren de werkgevers be
reid tot arbeidsvoorwaarden die leidden 
tot een loonexplosie, die niet meer in de 
juiste verhouding stand tot de toeneming 
van de arbeidsproduktiviteit. Uiteindelijk 
bleek de staatsschuld torenhoog te zijn 
opgelopen. lk wil het niet hebben over aile 
consequenties daarvan voor het econo
misch Ieven: werkgelegenheid, prijspeil, 
rentestand, inflatie en dergelijke, maar het 
is voor ieder duidelijk dat de noodzakelijke 
leningen moeten worden afgelost en de 
rente betaald, hetgeen een zware be
lasting voor de komende tijd, voor de ko
mende generatie zal betekenen. Met an
dere woorden: als wfj zo zouden blijven 
doorgaan ontnemen wij in zeer sterke 
mate welvaart aan onze kinderen, wij ste
len dan onze welvaart van onze kinderen. 

Als lid van het CDA stem ik dan ook van 
harte in met het doel van de kabinetten
Lubbers I en II die staatsschuld tot toelaat
bare proporties terug te brengen. Daartoe 
is bezuiniging noodzakelijk. Maar het 
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moet ook duidelijk worden vastgesteld dat 
dit een uiterst pijnlijke zaak is, die de bur
ger met moeite (klagend) opbrengt. Zijn 
gekreun klinkt niet ten onrechte; hij is geen 
masochist en uit dus terecht zijn boosheid 
en pijn. Wat mij zo vaak heeft verbaasd is 
dat het kabinet psychologisch soms zo 
weinig adequaat heeft gehandeld door al
lerlei afschuwelijke maatregelen die mis
schien onvermijdelijk waren voor te stellen 
als zegenrijke ombuigingen zodat we 
eigenlijk blij moesten zijn dat de regering 
nu eindelijk op die gedachte gekomen 
was. Eigenlijk behandelt de overheid dan 
haar burgers als onvolwassenen. Waarom 
niet gewoon gezegd dat het ellendig is dat 
het gebeuren moet en dat de regering 
hoopt dat de betreffende maatregelen te 
zijner tijd weer ingetrokken kunnen wor
den. Churchill zei destijds ook niet dat we 
in de komende tijd maar veel moesten la
chen, genieten moesten van de rust van 
vrije dagen en vakanties en dat er in het 
verkeer ook zoveel mensen omkwamen, 
maar dat het beleid van zijn kabinet bloed, 
zweet en tranen zou kosten. In hun artikel 
Verschuivende verantwoordelijkheden 
zeggen Engbersen en Komter: 'Het "op
portune" van een rendabel samenle
vingsbedrijf hult zich (in de CDA-visie) in 
het gewaad van het "principiele" van de 
verantwoordelijke gemeenschap.' 2 Naar 
hun mening staat 'gespreide verantwoor
delijkheid' op gespannen voet met de 
overige christen-democratische uitgangs
punten: gerechtigheid, solidariteit en rent
meesterschap. 

Natuurlijk zijn er ook concrete maatre
gelen geweest die anders hadden kunnen 
zijn. Welk CDA-Iid zal dat ontkennen? 
Waar gewerkt wordt worden fouten ge
maakt, zelfs wei eens erge fouten. Daar
over wil ik het niet hebben. Wei over de 
principiele uitgangspunten van het beleid. 

Daar stuiten we op de term 'zorgzame 

2 G. Engbersen en A. Komter. "Schu1vende verantwoorde· 
IIJkheden De verdeling van lasten en lusten 1n een ··ver· 
antwoordeiiJke samenleving·· "; Beleid en Maatschapp!J, 
Jrg XV (1988) 238 
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samenleving'. De verzorgingsstaat kende 
de overheid een grote mate van bemoei
ing met het maatschappelijk Ieven rech
tens toe. Hij stelde haar verantwoordelijk 
voor het welzijn van de burgers, want 
daarop moest de bemoeiing van de staat 
zijn gericht: het heil, de heling van de men
sen. De verantwoordelijke maatschappij, 
waarop tijdens de bijeenkomst van de We
reldraad van Kerken in Amsterdam reeds 
werd gewezen, en welk concept later 
(1954) in Evanston werd uitgewerkt, werd 
goeddeels in praktijk gebracht - prak
tisch vertaald, zou men kunnen zeggen -
in deze overheidsbemoeienis. Kenmer
kend voor de verzorgingsstaat is dat de 

Kenmerkend voor de 
verzorgingsstaat is: 
geen afhankelijkheid 
maar vrijheid. 

burgers recht kunnen doen gelden op die 
verzorging: geen liefdadigheid, die afhan
kelijk maakt. Van een stelsel van particu
liere voorzieningen is dan geen sprake 
meer. Geen afhankelijkheid, maar vrij
heid. De overheid is dan niet meer het in
stituut waartegen de burgers hun vrijheid 
verdedigen, maar het instituut dat de vrij
heid van de burgers verdedigt. Daaraan 
zijn grenzen, economische grenzen, wei 
te verstaan. Als die worden overschreden 
kan het gebeuren dat het geheel van so
ciale verzekeringen, onderwijs en ge
zondheidszorg zoals die bestaan, niet ge
handhaafd kan blijven. Als de geboden 
vrijheid op prijs wordt gesteld zal met 
grote zorgvuldigheid moeten worden be-
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zien waar precies en hoeveel precies 
moet worden gekapt. Oat was de zure 
taak van Lubbers I en II en zij hebben 
daarmee succes gehad. Oat is het poli
tieke topic waarvoor een bedreigde ver
zorgingsstaat ons stelt, wanneer er sprake 
is van structurele en conjuncturele econo
mische neergang. De overheid heeft altijd 
van doen met het maken van keuzen en 
het stellen van prioriteiten, maar de subtili
teit ervan is groter naarmate de ingrepen 
pijnlijker zijn omdat zij vermindering van 
voorzieningen inhouden die direct in het 
vlees snijden, dus voelbaar zijn voor de in
dividu. Oat vestigt er meteen de aandacht 
op dat overheid en samenleving die voor 
een dergelijk systeem kiezen het bepaald 
niet gemakkelijk hebben en de han den vol 
hebben aan de beantwoording van de 
vraag: wie komen in aanmerking voor een 
uitkering, hoe lang, wanneer en hoe groot 
is die. Het praktische beleid zal ten aan
zien daarvan in verschillende tijden al naar 
gelang de economische situatie van de 
samenleving en de financiele toestand 
van het rijk, telkens anders zijn. Wanneer 
de huidige regering genoodzaakt is het 
aantal in aanmerking komende mensen te 
beperken, de bedragen te verlagen en de 
duur te verkorten betekent dat uiteraard 
niet een afbraak van wat genoemd wordt 
'het sociale stelsel', het verdwijnen van de 
verzorgingsstaat, maar pijnlijk is het wei. 
En dat beest moet maar bij zijn naam wor
den genoemd. 

Pathetische zinnen 
In het CDA-rapport 'Van verzorgingsstaat 
naar verzorgingsmaatschappij' staan on
der de hoofden 'De opkomende "ik-cul
tuur"' en 'De politiek als afvalbak van de 
"ik-cultuur"' een aantal merkwaardige 
pathetische zinnen:3 dit is wellicht wat 
christen-democraten het meest steekt in 
de liberale hang naar exploitatie van deze 
ik-gerichtheid: want in het 'gewoon jezelf 
zijn' dreigen mensen nog eens extra aan-

3 Z1e p 38 
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gespoord te worden zich te verschansen 
achter de dingen die men in deze samen
leving nag kan overzien: het inkomen, de 
eigen uitkering, de eigen besloten wereld. 
Deze mensen rest in de crisis van dit mo
ment weinig anders dan zich verkrampt te
gen aantasting daarvan te verzetten.' In 
de eerste plaats merk ik op dat oak voor 
socialisten, voor de vakorganisaties, werk
geversorganisaties, kortom voor aile bur
gers, boeren en buitenlui inkomens, uitke
ringen, prijzen en belastingen belangrijke 
zaken zijn. Oat het ego'lsme in de voor
spoedige jaren zeventig te keer werd ge
gaan, was op zijn plaats, maar mensen 
hierop te wijzen nu zij op allerlei manieren 
in de knel zijn gekomen, is de dingen op 
hun kop zetten. Men moet hen nu niet oak 
nag gaan opzadelen met schuldgevoe
lens. Vooral vroegere overheidspersonen, 
alsmede de toenmalige volksvertegen
woordigers die onvoldoende de loonex
plosie hebben bestreden en de begro
tingstekorten uit de hand hebben Iaten lo
pen, dienen gekapitteld, niet de categorie 
van de partijleden en -kiezers. In de 
tweede plaats past het de partij oak niet 
demonstraties tegen de achteruitgang in 
het rapport aan te duiden met verkrampt 
verzet. Het rapport zegt oak ten onrechte 
dat het niet gerechtvaardigd is dat men de 
overheid vraagt uit te leggen waarom zij 
niet aan de eisen van de burgers kan vol
doen. Het rapport vindt dat de eisers moe
ten uiteenzetten waar6m ze iets van de 
overheid eisen. Oat mag in het algemeen 
waar zijn, maar niet als de overheid hun 
iets ontneemt; dan moet de overheid uit
eenzetten waarom zij dat doet en waarom 
het niet anders kan. En dan de tirade in het 
rapport over welzijnsbeleid zonder hart. 
Wat is bedoeld? De overheid kan aileen 
het welzijn bevorderen op zakelijke wij
zen, na alles overwogen te hebben. Als er 
teveel geld aan welzijnsbeleid wordt uitge
geven dan moet er bezuinigd worden, na
melijk met spijt in het hart en eventueel met 
een slecht geweten ten opzichte van de 
slachtoffers. 'Redden wij het met het geld, 
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maar zonder het hart?' is een mooie vraag 
in het rapport, die je zou kunnen afzetten 
tegen de volgende: Redden we het met 
het hart, maar zonder geld? lk stem in met 
het rapport dat je de overheid niet verant
woordelijk kunt stellen voor het totale wel
zijn. Maar ik ben van mening dat de over
heid wei verantwoordelijk is voor het wel
zijnsbeleid. Het is wei degelijk de verant
woordelijkheid van de overheid en de 
volksvertegenwoordiging dat de voorwaar
den geschapen worden door rechtsregels 
en ten dele door het beschikbaar stellen 
van gelden, voorzover 's lands kas dat 
toelaat. 

Zorgzame samenleving 
Is er dan reden een andere filosofie te 
construeren? Misschien, misschien ook 
niet. Het gebeurt evenwel. Daaraan is de 
naam zorgzame samenleving gegeven. 
Van Dale (1950) leert ons dat zorgzaam 
betekent vol zorg, steeds zorgend. Een 
zorgzame samenleving is dus een steeds 
maar zorgende samenleving. Onvermij
delijk leidt dat tot overpeinzing. Kan een 
samenleving zorgen? Kan zij werken, 
rusten, sparen, lachen of zorgen? Kan een 
samenleving Oberhaupt iets doen? Oat 
lijkt mij onmogelijk. De samenleving is een 
abstractie, waarin wei concrete mensen 
zijn die zorgen, werken, sparen, lachen 
enzovoort. Wordt de samenleving dan ge
typeerd door begrippen als zorg of zorg
zaam? Misschien wei eerder door een be
lendend begrip als zorgwekkend. Als het 
CDA over zorgzame samenleving spreekt 
bedoelt het, dunkt mij, meer dat het zoiets 
voorstaat. Het woord heeft ook de notie 
van voorzichtigheid. Een zorgzame moe
der is iemand die voorzichtig omspringt 
met haar kinderen en het hun voor zover 
het aan haar ligt aan niets laat ontbreken. 

Op de pagina's 41 en 42 van het CDA
rapport wordt gesproken over de zorg
zame samenleving. Uit hetgeen daar ge
zegd wordt valt op te maken dat daarmee 
niets anders bedoeld wordt dan dat naast 
professionele ook vrijwilligershulp wordt 
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geboden en daarnaast gaat het over de 
taak van de overheid op dit terrein. Die 
laatste wordt echter niet duidelijk. Behalve 
de cryptische opmerking 'naast een aan
sturen op een nieuw evenwicht tussen 
professie en vrijwilligheid zullen professio
nele organisaties moeten worden "open
gebroken" ', zegt het rapport dat 'T evens 
extra zorg noodzakelijk zal zijn om het 
functioneren van de vrijwilligheid ( ... ) in 
particuliere organisaties te stimuleren ' 
Het bange vermoeden rijst dat bedoeld is 
dat nude overheid het financieel niet meer 
redt - en er dus bezuinigd moet worden 
op leerkrachten, verplegend personeel, 
politie enzovoort, onbetaalde krachten 
van wie men aileen liefde en geen deskun
digheid mag verwachten, die plaats inne
men. Als die vrijwilligers er niet zijn (de 
overheid kan aileen met warme woorden 
opwekken tot vrijwillige hulpverleningl) 
blijft hulp achterwege. Terwijl professione
len uiteraard de nodige kennis en als be
taalde krachten de plicht tot helpen heb
ben, ontbreken - eveneens uiteraard -
de verplichting tot helpen en vaak de 
daarvoor benodigde kennis en kunde bij 
de vrijwilliger. 'Mensen hebben mensen 
nodig' is bijna het intrappen van een open 
deur; daarvoor zijn dan ook hulpverle
ners, zowel professionele als vrijwilligers. 
Het is duidelijk dat aan de eersten de voor
keur moet worden gegeven. Uit het rap
port wordt niet duidelijk waar6m het po
neert: 'Oat vraagt de komende jaren een 
terugtreden van professionele pretentie 
en op bepaalde terreinen (welke?) ook 
van beroepskrachten.' Kortom, op de ge
noemde pagina's wordt niet duidelijk wat 
beoogd wordt met de zorgzame samenle
ving. Er kan nu wei staan: 'wij verlangen 
niet terug naar vroegere perioden, alsof 
het toen allemaal zo ideaal was', maar 
daar zal het met die zorgzame samenle
ving wei naartoe gaan. Men moet er niet 
aan denkenl 

Wanneer Runia schrijft dat de zorgzame 
samenleving helemaalligt in de lijn van het 
Bijbelse denken zal ik hem daarin niet te-
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genspreken als hij bedoelt dat het zorg
zaam zijn in de Bijbel benadrukt wordt. Zo
als dat ook het geval is met bevrijding uit 
onderdrukking, uit slavernij, uit het dienst
huis. De voorbeelden die hij aanhaalt zijn 
uit Leviticus 19 en het verhaal van de 
Barmhartige Samaritaan 4 Het valt op dat 
het in beide gevallen gaat over de vreem
deling. In Leviticus 19:18 staat ook het be
kende door Jezus geciteerde gebod: Gij 
zult uw naaste liefhebben als uzelf. Daarin 
wordt herinnerd aan Egypte (Mizrajiem = 
Angstland). Buber en Rosenzweig verta
len in hun Verdeutschung: Haltet lieb den 
Genossen dir g!eich!5 Dus: Heb de naaste 
lief want hij is als jij, hij zit in hetzelfde 
schuitje. Denkt eraan dat jullie vreemdelin
gen waren in Egypte en er net zo aan toe 
waren! Zorgt voor hem, zoals ook de Sa
maritaan voor de vreemdeling, de Jood 
zorgde. Het gaat derhalve om de mens 
die God op onze weg voert. Niet zo maar 
iemand, niet zo maar een categorie. 
Eigenlijk gaat het helemaal niet om een ca
tegorie, maar om de persoonlijke relatie. 
Als de thorageleerde Jezus vraagt: Wie is 
mijn naaste? vraagt hij naar de bekende 
weg: hij kent immers Leviticus 19. Daarom 
geeft Jezus hem ook het raadsel van de 
Barmhartige Samaritaan op. Aan het eind 
vraagt hij de thorageleerde: En wie was 
nou de naaste? Hij antwoordt dan niet: de 
Samaritaan, maar: Hij die barmhartigheid 
aan het slachtoffer bewees. In de Bijbel 
gaat het blijkbaar niet om de groep waar
toe iemand behoort, maar om de daad. In 
het Oude Testament wordt van diezelfde 
vreemdeling gezegd: hij zal bij u wonen 
als was hij een van u. Dezelfde Buber legt 
in zijn boek lch und Ou ook de nadruk op 
het feit dat in deze relatie de ander geen 
voorwerp is, maar dat de relatie geken
merkt wordt door het heden, dat wat nu 
aan de orde is (kein Gegenstand, sondern 

4 K Run1a, De kerken en de zorgzame samenlevtng, 
Chnsten Democrattsche Verkenntngen (1987). 281 en 
282 

5 M. Buber und F Rosenzwe1g. Die fun! Bucher der Wer
sung Oee/1, Das BuchER RIEF, 326 
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Gegenwart). In Leviticus wordt gezegd 
dat er niet tot op de laatste graankorrel 
moet worden geoogst: je moet iets Iaten 
liggen voor vreemdeling, weduwe en 
wees. AI is het niet veel, iets moet je hun 
garanderen, maar ze blijven kwetsbaar. 
Het is alsof ook de Bijbel zegt: vreemde
ling, weduwe en wees zouden even onaf
hankelijk moeten zijn, even bevrijd als jul
lie zelf, niet meer afhankelijk van anderen. 
Daarnaar moet je uitzien. 
Als we het hebben over zorg en zorgzaam 
dan kunnen we niet heen om vrijheid en 
bevrijding. Mag ik hierin een oproep tot 
het verschaffen van een rechtspositie (in 
brede zin) z1en? En als het niet lukt die 
sterk te maken - bijvoorbeeld door finan
ciele oorzaken - dan geldt de oproep 
aan ieder van ons bij te springen als 
'vreemdeling, weduwe of wees' in moei
lijkheid raakt. Maar zij dienen zo weinig 
mogelijk afhankelijk te zijn van onze liefda
digheid en hulpvaardigheid en bereidheid 
tot zorgen. Helaas moet gezegd worden 
dat aile mensen slecht af zouden ziJn als zij 
voor hun overleven van hun medemensen 
afhankelijk zouden zijn. Toen de kerken in 
de jaren dertig voor het grate probleem 
van de werkloosheid kwamen te staan 
moesten ze het ook Iaten afweten. Een 
vergeleken met de huidige, zeer lage uit
kering en wat steun van het Crisiscomite 
was het deel der werklozen. Voor de rest 
waren daar dan gemeentelijke diensten 
voor sociale zaken en de kerk; allen die er 
aanklopten verkeerden in een afhanke
lijke positie. 

Romantiek van de gemeenschap 
Terugkeer naar een dergelijke situatie kan 
ook niet meer. Het doet denken aan 
toestanden in minder ontsloten samenle
vingen dan de onze. Gevreesd moet wor
den dat de romantiek van de gemeen
schap weer doorbreekt, zoals de socio
loog Ferdinand Tonnies dit begrip 
plaatste tegenover het beg rip maatschap
pij (Gemeinschaft tegenover Gese/1-
schaft). Het eerste kenmerkte zich dan 
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door nauwe relaties: bloed- en aanver
wantschap, burengemeenschap, dorp, 
gehucht, waarin de Wesenwille speelt, die 
het wezen der dingen naar voren brengt; 
het tweede vindt men in de stad, waar 
men elkaar niet kent, waar het do-ut-des 
heerst en de Kurwille (waar middelen be
oordeeld worden op hun doelmatigheid), 
de mensen van elkaar vervreemd zijn en
zovoort. Latere analyse heeft Iaten zien 
dat zelfs in allerlei zeer persoonlijke rela
ties en derhalve ook in de kleine groep het 
do-ut-des, het voor-wat-hoort-wat heerst, 
namelijk in de ruiltheorieen van Homans 
en van Blau.s Ten onzent is het vooral 
Kruijt geweest die in een prachtige studie 
Tbnnies' opvattingen heeft geanalyseerd 
en die concludeerde dat de gemeen
schapsgedacht romantisch, een vlucht uit 
het heden en in het verleden is.? Hij wijst 
op de last van de plicht tot burenhulp in 
het boerenbedrijf, bij begrafenissen, ge
boorten die altijd de verplichting tot tegen
prestaties en gitten inh1elden; het minste 
was wei dat in ruime mate op sterke drank 
werd getracteerd. De burenhulp kwam 
meer voort uit afhankelijkheid van de an
der dan uit liefde tot de ander. Uit de 
drang naar vrijheid van deze vaak knel
lende banden kwamen dikwijls bittere fa
milieruzies en -veten voort. Het huwelijk 
was bekend als instituut om familiebezit te 
garanderen, dan wei te vergroten: bruids
schat en bruidsgift speelden een grate rol. 
De ellende die voortvloeide uit het inwo
nen van bejaarde ouders bij hun kinderen 
is ieder bekend uit eigen ervar1ng, overge
leverde verhalen of uit boeken. Aile on
aangename kanten van de zorgzame sa
menleving uit ons verleden voor de be
trokken bejaarden worden vaak vergeten: 
onvoldoende zorg door gebrek aan tijd, 
verkeerde verzorging, uitsparen van de 
dokter, bemoeizucht van de ouders met 
het gezin van hun kinderen. 
6 George C Homans. SoCial Behav1our, New York 1961 

Peter M Blau. Exchange and Power m Soc1al Lde. New 
York 1964 

7. J.P KrurJt. Gemeenschap als soc10log1sch begnp. Een 
knt1ek op Tonmes. Amsterdam 1955 
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Misschien moet de term 
'zorgzame samenleving' 
maar liever verdwijnen. 

Op pagina 19 constateert Kruijt, samen
vattend, dat Tbnnies ongelijk had en dat 
hij blind geweest is voor de werkelijke ver
houdingen en mentaliteiten. Wanneer het 
CDA teruggrijpt op dergelijke toestanden 
dan is het geen wonder dat Engbersen en 
Komter schrijven: ' ... lijkt de tijd te hebben 
stilgestaan wanneer men de maatschap
pij-analyse van het CDA leest. Belangrijke 
intermediaire verbanden als gezin, buurt, 
kerk en werkkring worden ten tonele ge
voerd, alsof dit vaste gegevenheden zijn. 
Toch is er sinds de jaren vijftig veel veran
derd. Het gezin is niet Ianger de enige 
hoeksteen van de samenleving, de kerk is 
een wankele zuil geworden, de buurt als 
"Gemeinschaft" verdwijnt meer en meer 
en op de arbeidsmarkt is maar een be
perkt aantal plaatsen voorradig.' Wanneer 
naar het andere begrip (Gesellschaft) 
wordt gekeken zien we dat in de moderne 
stedelijke verhoudingen de vervreemding 
en het zich niet om elkaar bekommeren 
wei mogelijk, maar in de prakt1jk allerminst 
algemeen zijn. Buren in de stad helpen el
kaar ook vaak, ook daar zijn persoonlijke 
en innige banden, zij het in andere ver
banden en kaders dan de ruimtelijke: ook 
hier weer de familie, maar ook via de 
schoolklas van de kinderen, de kerk, de 
ontmoeting in de supermarkt en de tijd
sch riftenwi nkel. 

De normen waarop hulp dan berust zijn 
ethische Offerbereidheid, daar gaat het 
dan om. Hulp geven, vrijwillige hulp, 
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vraagt offers van vrije tijd, van tolerantie Ue 
moet vaak heel wat verdragen van de 
hulpbehoevende) en geduld want kinde
ren, zieken, bejaarden en trouwens aile 
overige mensen kunnen heel lastig zijn. 
Tussen haakjes: en dus de hulpverlener 
ook. De hulpbehoevenden hebben wei
nig of geen macht, geen sancties ten op
zichte van de falende helpers; zelfs de 
rechter kan niet oordelen, want ze kunnen 
zich niet beroepen op geschreven recht. 
Geen negatieve sancties dus ten opzichte 
van de helpers, wei positieve, bijvoor
beeld de Nobelprijs (Zuster Theresa) of de 
dankbaarheid, h1elenlikkerij en onderwor
penheid van de geholpene. Als hier van 
recht sprake is, is het het recht van de hel
per op een weldadigheidsobject. Zo zag 
men dat ook in de Middeleeuwen. Van 
den Berg vertelt ons dat Thomas van 
Aquino er de nadruk op legt dat bij het ge
ven van aalmoezen de ontvanger steeds 
slechts aan de rand van het blikveld te vin
den ise In minder ontsloten en meer geln
tegreerde samenlevingen ziJn dan ook 
geen vergeten groepen, de hulpbehoe
venden werden niet vergeten9 Zolang ze 
hun plaats maar kenden en geen aspira
ties hadden. 

De positie van de hulpbehoevende was 
dus slecht. Hij was niet vrij en had ook 
geen recht op hulp. De helper had recht 
op hulp verlenen, maar geen plicht, zeker 
geen plicht tot afdoende hulp, geen plicht 
tot verandering van de maatschappij zo
dat veel hulp overbodig zou worden, want 
dat zou strijdig zijn met zijn recht op hulp
verlenen. In de Bijbel wordt ons verteld 
dat men in de eerste christengemeenten 
alles gemeen had, alles samen deelde, 
maar dat liep ook niet steeds goed af (Ana
nias en Safira), in de kerkelijke bedeling 
werden de Griekse weduwen verwaar
loosd (Handelingen 6). Bij de liefdemaaltiJ-

8 H van den Berg. SoC1olog1e van de hulpverlen1ng (Mep

pel1963) 58 
9. /d. p 55. 
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den ontstonden wantoestanden, schrijft 
Paulus bestraffend in een van zijn brieven: 
de rijken die niet hoefden te werken kwa
men eerst en als de slaven kwamen was 
alles op. Met andere woorden aile gebrui
kelijke overtredingen kwamen voor. Niet
temin schrijft Paulus aan de Galaten 
(6: 1 0): 'Laten wij dus, daar wij de gelegen
heid hebben, doen wat goed is voor allen, 
maar inzonderheid voor geloofsgenoten'. 
Twee dingen vallen daarbij op. Ten eerste 
dat hier de aanvoegende en niet de gebie
dende wijs is gebruikt. Ten tweede moet 
de oproep aileen ten goede komen, uiter
aard vooral de geloofsgenoten: de ge
meente komt v66r het gemenebest. Zoals 
ook het gezinslid eerder op onze weg 
komt dan de buurtgenoot (Je naaste lief
hebben want hij zit in hetzelfde schuitje). 

Runia vestigt ook de aandacht op psalm 
72, waarin de koning wordt opgeroepen 
tot gerechtigheid. Naar aanleiding daar
van valt op te merken dat de rechtvaar
dige (Lsaddick) iemand is die je vertrou
wen l~unt, die je niet laat vallen, die je de 
rechte weg wijst en die weg leidt tot het 
gestelde doel en eindigt dus niet ergens in 
de wildernis. 10 Als daar in dezelfde psalm 
de armen bij betrokken worden dan mag 
dat voor aile dingen betekenen dat het 
recht er moet zijn en dat dit niet los te zien 
is van naastenliefde en solidariteit. De 
oproep tot het scheppen en handhaven 
van recht, tot gerechtigheid, impliceert al 
dat deze niet alom heersen. In de hierbo
ven besproken zin is er dus geen zorg
zame samenleving. Zij kan aileen een 
perspectief zijn, zowel in de Gemeinschaft 
als in de Gese//schaft. Weten wie de 
naaste is, is het perspectief van de ge
noemde /ch-Ou-relatie, van het brood, on
derdak en liefde geven aan de 'vreemde
ling'. Oat is een persoonlijk kennen, waar
bij het primair om de individu gaat, niet 
vanuit het ego'fsme van de 'ik-cultuur', 
maar vanwege de oproep tot de ander. 

Realiteitsgehalte 
Engbersen en Komter schrijven: 'De 
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CDA-visie verraadt eerder een 'wishful 
thinking' dan dat zij getuigt van een rea
listische prognose van de mogelijke con
sequenties van het politieke beleid.' 11 Oat 
mag zo zijn, maar dat geldt voor aile 
gestelde politieke doelen. Men wenst die 
te bereiken. Als echter de kans daarop, 
dus de prognose, wordt overwogen dan 
komt het ook mij voor dat het realiteitsge
halte van de verwachtingen niet al te groat 
is. 

Wanneer de zorgzame samenleving 
zou worden gezien in het perspectief van 
de /ch-Ou-, desnoods in dat van de /ch-Er
relatie, is in de eerste plaats de term onge
lukkig: 'zorgzame mensen' wat beter. In 
de tweede plaats realiseer ik mij dat de 
oproep als in (onder andere) Leviticus 19 
en in het verhaal van de Barmhartige Sa
maritaan geen politieke aangelegenheid 
is, maar een persoonlijke. Het is geen taak 
voor overheid en volksvertegenwoordi
ging, maar voor de individuele christen. 
Daaraan moeten we elke zondag opnieuw 
worden herinnerd in de gemeentesamen
komst. De /ch-Ou-relatie, zoals die tussen 
de Samaritaanse hulpverlener en het 
Joodse slachtoffer zich voordoet kan de 
anonieme overheid niet tot stand brengen 
en daarom moet misschien de term 'zorg
zame samenleving' maar liever helemaal 
verdwijnen. In een boekbespreking lees 
ik: 'De bijbel kent geen "abstracte mens
heid", maar uitsluitend concrete betrek
kingen. De Mens leeft volgens genesis (als 
principe van aile schriften) altijd in de lijn 
van de verwekkingen van vader op zoon, 
als de man en zijn vrouw, als de mens en 
zijn broeder, als de mens en zijn kame
raad. Deze betrekkingen worden telkens 
verbroken. Maar ook de verzoening van 
die breuk heft de tweeheid niet op.' 12 

Overheid en volksvertegenwoordiging 

10. K. BouhUIJS en KA Deurloo, Taalwegen en dwaalwe
gen (Amsterdam 1967), 46. 

11 Zie. p. 244 
12 R1nse Reel1ng Brouwer 1n Bek1rbenoe. Maandbericht 

van de kerkeraadscomm1Ss1e 'Tenach en f;vangelie'. 
Jrg. 30. nr. 11 (1988). 
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zouden zich moeten toeleggen op de 
rechtsregels, die in solidariteit aan ieder
een mogelijkheid geven tot Bestaansze
kerheid (sociale verzekeringen, gezond
heidsverzekering etc.), Bescherming (van 
bezit, privacy en vooral de integriteit van 
het Ieven van allen en vooral van de kwets
bare jongeren en bejaarden) en, in het al
gemeen, Welzijn, ook a\ moeten er om fi
nanciele redenen stappen terug worden 
gedaan. 

Terecht heeft het CDA er de nadruk op 
gelegd df!.t de uitvoering van het bo
venstaande en verscheidene andere za
ken niet per se door de overheid moet ge
schieden. Er zijn tal van intermediaire or
ganisaties die dat evengoed en vaak zelfs 
beter kunnen doen. Als we spreken over 
een verantwoordelijke samenleving dan 
bedoelen we tach dat zij niet door de over
heid moet worden bevoogd, dat haar or
ganisaties allerlei taken op zich nemen, 
die zij met even grate zorgvuldigheid uit
voeren als de staat of zijn lagere organen. 
Andere functionarissen zijn als zodanig 
niet beter of slechter, niet bekwamer of on
bekwamer dan ambtenaren - en het zijn 
tenslotte de functionarissen en ambtena
ren die het werk doen - zij het ook dat de 
eersten vaker in de gelegenheid zijn f\exi
beler te handelen. 

lk noemde dit hier omdat het CDA na
druk wil leggen op het verantwoordelijk
heidsbesef bij al\erlei groepen en posities 
in de samenleving en niet aileen bij de 
overheid en ik daarmee instem omdat dit 
zinvol is. Oat geldt ook voor het econo
misch Ieven: sinds jaar en dag is het van 
mening dat de verantwoordelijkheid voor 
lonen en andere arbeidsvoorwaarden ligt 
bij de sociale partners en niet prim air bij de 
overheid. Terecht, want zij bleken zich 
mee verantwoordelijk te voelen voor het fi
nanciele herstelbeleid. Allerwegen wordt 
gesproken en geschreven over de crisis 
van de verzorgingsstaat, zijn uit de hand 
\open en zijn onbetaalbaarheid. Oak de 
sociaal-economische organen moesten 
daarop inspelen en zij hebben dat ook ge-
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daan. 13 Daarbij is het ook duidelijk gewor
den dater beperkingen worden opgelegd 
aan de staat in zijn macro-economische 
functies. De Nederlandse welvaart is in 
hoge mate afhankelijk van de wereldsitua
ties. Op eigen kracht, onafhankelijk van 
het buitenland, kan Nederland een baisse
periode niet doen verkeren in een hausse
periode. Belangrijk is hoe het bedrijfsle
ven inspeelt op veranderingen die zich 
voordoen. 

Er is zeker reden tot bezorgdheid over 
de schaalvergroting in onze samenleving: 
de steeds grater wordende steden, de on
overzichtelijkheid van de economie en de 
vervreemdingsverschijnselen waarmee 
dat gepaard gaat. Mensen voelen zich 
eenzaam ook a\ zijn ze allerminst aileen. 
Daaraan kan de overheid weinig doen, 
maar we zien dater een neiging is samen 
te scholen in kleinere verbanden, oak bin
nen de grotere gehelen: basisgemeenten 
binnen de kerk, gespreksgroepen over 
ziekten en allerlei maatschappelijke en 
persoonlijke problemen, waarin men 
troost bij elkaar zoekt. In de grate steden 
gaat men het bestuurlijk Ieven opsplitsen 
in stadsdeelraden, in het bedrijfsleven 
vindt het overleg vooral plaats in de onder
nemingsraden en overlegvergaderingen 
waarin de dikwij\s goed gevormde werk
nemers een steeds prominenter plaats 
gaan innemen, raden van commissaris
sen die in vee\ bedrijven eindelijk de orga
nen zijn geworden die bedoeld waren, 
toezicht houdend en adviserend op een 
zekere afstand. 

Aan het einde van mijn betoog moet 
worden vastgesteld dat de conceptie van 
een zorgzame samenleving niet gelukkig 
is en beter kan verdwijnen. Er is het een en 
ander te zeggen voor een verlaten van de 
term verzorgingsstaat omdat die sugge
reert dat al\es van de staat moet worden 
verwacht en die te vervangen door verzor-

13. Z1e J.P. Verhoogt, Cns1s en kritlek der verzorgingsstaat. 
De politleke relevantle van het maatschappelijke mid
denveld, Chnsten Democratische Verkenmngen, 1987, 
nr. 12, 498 ev. 
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gingsmaatschappij. De verzorging mag 
best een taak worden van andere maat
schappelijke organen, op voorwaarde dat 
algemeen geldende wetten en verorde
ningen garanderen dat er geen mensen 
tussen wal en schip raken, de zwakken 
worden ontzien en de kwetsbaren be
schermd.14 
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14 Zre Discussienota over de verantwoordeli;ke samenle
vtng, uitgegeven namens het partijbestuur van het CDA, 
1988 
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Zu1d Afnka 

A. Hordijk 

Zu idafri kaanse 
arbeidsverhoudingen 
op de tweesprong 

Zwarten hebben in Zuid Afrika niet demo
gelijkheid legale oppositie te voeren. Het 
ligt voor de hand dat ze via de vakbonden, 
die wellegaal zijn, oak politieke doe/en wit
len nastreven. Voor een rechtvaardig Zuid 
Afrika post-apartheid kan samenwerking 
van werkgevers en werknemers een we
zenlijke bijdrage leveren. 

Vele - zo niet de meeste - discussies 
over de eliminering van het apartheids
stelsel in Zuid Afrika, concentreren zich op 
twee aspecten, te weten het politieke en 
het financieel economische. 

Het debat spitst zich vooral toe op on
derwerpen zoals: de isolatie van Zuid 
Afrika van de wereldgemeenschap en 
een sanctiebeleid door middel van boy
cotten en desinvesteringen. Daardoor 
dreigen andere - niet minder belangrij
ke - onderwerpen, die een effectieve bij
drage kunnen leveren aan de afschaffing 
van de apartheid, uit het vizier te verdwij
nen. Oat is bijvoorpeeld het geval met de 
ontwikkeling van een goed en sociaal ver
antwoord stelsel van arbeidsverhoudin
gen, dat van groot belang kan zijn in een 
post-apartheid tijdperk. 

Arbeidsverhoudingen hebben alles te 
maken met de relatie werkgever
werknemer, met sociaal beleid, met deer
kenning dat arbeid geen koopwaar is. 
Kortom, het gaat om de vraag hoe in de 
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arbeidssituatie niet aileen werkgevers 
maar evenzeer werknemers tot hun recht 
kunnen komen. De sociaie partners bin
nen de onderneming hebben met erken
ning van ieders eigen taak samen de ver
antwoordelijkheid voor het realiseren van 
de doelstellingen van de onderneming. 
De consequentie hiervan is dat - wil er 
werkelijk sprake zijn van een gemeen
schappelijke verantwoordelijkheid van 
werkgevers en werknemers voor het rei
len en zeilen van de onderneming - er 
overleg- en medezeggenschapsverhou
dingen zijn, die daaraan z1n en inhoud 
kunnen geven. 

Het Zuidafrikaanse bedrijfsleven heeft 
tot op heden aan de gedachte van samen
werking en overleg binnen de afzonder
lijke ondernemingen geen gestalte gege
ven vanwege het raciaal-kapitalistisch ka
rakter van de ondernemingsgewiJze pro
duktie. 

De apartheidswetgeving heeft daaraan 
een uiterst negatieve bijdrage geleverd. 
Raciale discriminatie op de werkvloer ligt 
in vele wetten verankerd, vanwege de ver
wevenheid van politiek en economie. De
mocratie in het bedrijfsleven kan men in 
zo' n situatie vooralsnog vergeten. 

A Hord11k (1927) is oud v1ce-voorZitter van het CNV en 1s on· 
der andere l1d van de Stud1ecomm1SS1e Zu1d Afnka van het 
WetenschappeiiJk lnst1tuut voor het CDA 

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 8/89 



9 

Zu1d Afr1ka 

Het verzet tegen de apartheid wordt 
echter ook binnen het bedrijfsleven steeds 
groter. Het is tegen die achtergrond dan 
ook verheugend, dat in Zuid Afrika de laat
ste jaren veel gepubliceerd en gediscus
sieerd wordt over de noodzaak tot funda
mentele veranderingen te komen op het 
terrein der arbeidsverhoudingen. Helaas 
zijn er nog maar al te veel werkgevers, die 
zich, hetzij met de situatie verzoend heb
ben, hetzij een zo nuttig mogelijk gebruik 
maken van de politieke middelen die hen 
ter beschikking staan. Aileen daarom al is 
de discussie over arbeidsverhoudingen in 
een post-apartheid samenieving zoals die 
1n Zuid Afrika gevoerd wordt van groot be
lang en verdient ze onze voile steun en 
aandacht. 

Economische machtsvorming 
Aan het einde van de jaren dertig werd het 
verzet van de Boeren tegen de overheer
sende positie van het angelsaksische be
drijfsleven omgezet in concrete plannen, 
die ten doel hadden de economische 
machtspositie van voornamelijk engelsta
lige ondernemers te doorbreken. Wat 
angelsaksische- en JOodse Zuidafrikanen 
tot stand hadden gebracht, konden de 
Boeren (Afrikaners) ook, zo zeiden ze te
gen elkaar op hun eerste Volkscongres in 
1939. 

Ze r1chtten een nationale investerings
maatschappij op, een economisch insti
tuut alsmede een Afrikaanse Kamer voor 
handel en industrie. Door zuinig en spaar
zaam te Ieven en vanuit een weloverwo
gen strategie zijn de Boeren erin geslaagd 
in de wereld van handel en industrie te pe
netreren. In naam van een hooggestemd 
ideaal werd de strijd om de politieke 
macht gecomb1neerd met de vastbera
den wil zich te nestelen in het bedrijfsle
ven. Die strijd is bekroond. Aan de diepe 
armoede en ellende waarin de meeste 
boerengezinnen in die tijd verkeerden, 
kwam langzaam maar zeker een einde. 
Het ging echter meer en meer ten koste 
van de zwarte bevolking, die het slachtof-
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fer van deze overlevingsstrategie is ge
worden.1 

De ingroei in de financieel-economi
sche wereld is met een sluipend proces 
van staatssocialisme gepaard gegaan 
doordat de politiek daarbij steeds meer is 
gaan domineren. Een mengeling van na
tionalistische en socialistische ideeen 
heeft geleid tot het ontstaan van sterke en 
machtige staatsbedrijven, later gevolgd 
door vele sem1-staatsbedrijven. De drie 
grote staatsbedrijven lscor (kolen en 
staal), Escom (elektriciteit) en de Sasolbe
drijven (olie, kolen en gas) worden niet 
voor niets de hoeksteen van de Zuidafri
kaanse industrie genoemd. 

De staatsinvloed blijft groot, ook al kon
digde president Botha begin 1988 een 
groot privatiseringsprogramma aan. Het 
was echter veeleer een poging de deplo
rabele situatie waarin de Zuidafrikaanse 
economie steeds meer is komen te verke
ren, in de goede richting om te buigen. 
Het initiatief van de president kan en mag 
dan ook niet gezien worden als een af
scheid van het staatskapitalisme. Een 
woordvoerder van de Zuidafrikaanse re
gering liet er namelijk geen enkele ondui
delijkheid over bestaan, dat de overheid 
niet van plan was afstand te doen van haar 
greep op de vele overheids- en semi
overheidsbedrijven, die voor privatisering 
in aanmerking komen. De staat blijft 1n de 
desbetreffende ondernemingen de be
langrijkste aandeelhouder. Buitenlandse 
investeerders zullen - los van de poli
tieke instabiliteit - door dit privatise
ringsprogramma zeker niet worden aan
getrokken. 2 

Sinds de Nationale Partij in 1988 aan de 
macht kwam is een groat aantal wetten tot 
stand gekomen, die de greep van de 
Zuidafrikaanse staat ook op het sociaal
economisch gebeuren aanzienlijk heeft 
versterkt. Op grond van de apartheidside-

1 WA de Klerk. The Puntans :n South Afnca. A story of 
Afrikanerdom. Pelican book. 1976, u1tgave van C. 
N1cholls and Company Ltd, Manchester 

2 z,e het NRC Handelsblad d .d 10 februan 1988 
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ologie wilde men zoveel mogelijk voorko
men, dat de zwarten ge'lntegreerd zouden 
worden in het maatschappelijke bestel, 
hoewel men heel goed besefte, dat de 
Zuidafrikaanse economie niet kan functio
neren zonder de zwarten. Zo laveert de re
gering sinds jaar en dag tussen de Scylla 
van de segregatie en de Charybdis van de 
integratie. 

Tal van wetten getuigen daar heden ten 
dage nag van. Van de zo nodige sociale 
mobiliteit van de zwarten is geen sprake. 
Het thuislandenbeleid is een ernstige rem. 
Handhaving van de Groepsgebiedenwet, 
al dan niet afgezwakt, het gemarginali
seerde toestromingsbeleid (influx-control), 
de recente voor de zwarte werknemers 
verslechterde arbeidswetgeving, de 
enorme achterstand op het gebied van 
algemeen- en beroepsonderwijs; het zijn 
even zovele gevolgen en bewijzen van 
een staatscontrole en -invloed die een nor
male ontwikkeling voor het overgrote deel 
der bevolking onmogelijk maken en die 
het Zuidafrikaanse bedrijfsleven aan han
den en voeten bindt. 

Tussen kapitalisme en socialisme 
Tegen deze achtergrond doet het merk
waardig aan, dat Zuid Afrika zichzelf als 
een deel van de kapitalistische Westerse 
wereld beschouwt. Het behoeft geen ver
wondering te wekken, dat de oak door de 
Zuidafrikaanse regering zo hoog ge
roemde vrije markt economie door de 
zwarten onder steeds scherpere kritiek 
wordt geplaatst. Door de meeste bevrij
dingsbewegingen wordt gepleit voor een 
socialistisch 'Azania', dat radicaal heeft af
gerekend met een 'raciaal kapitalisme'. 
Velen van hen gaan uit van de hypothese, 
dat met de afzwering van raciaal kapita
lisme oak de apartheid verdwijnt. Daar
mee verengen zij de dominantie van de 
blanken tot een puur economisch gebeu
ren en zien zij niet zozeer het racisme als 
de kwade genius, maar het kapitalistische 
systeem als zodanig3 

'Onze strijd voor nationale bevrijding 
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richt zich tegen het stelsel van raciaal kapi
talisme ... Als de strijd met succes zal zijn 
gevoerd, dan zal de apartheid met het ra
ciale kapitalisme zijn uitgeroeid'. De klas
senstrijd als uitgangspunt aanvaardend 
heeft het Manifest van het volk van Azania, 
waaraan bovenstaande citaten zijn ont
leend, de apartheid ge'ldentificeerd met 
blank kapitalisme. Dit Manifest, dat aan
vaard werd tijdens de oprichting van het 
National Forum in 1983, speelt een be
langrijke rol onder groeperingen voortge
komen uit de Zwart Bewustzijnsbeweging 
en is qua terminologie radicaal
socialistisch van aard. 

Of dat ook in de praktijk zo zal zijn is ech
ter de vraag. Deskundigen zijn het er vrij
wel over eens, dat de zwarten niet zozeer 
communistisch maar communalistisch 
denken en handelen 4 Oat oak in kringen 
van het ANC uit het marxistisch
leninistische vocabulaire geput wordt om 
de afschuw over het apartheidsstelsel 
kenbaar te maken, wil niet zeggen, dat 
men een communistische strategie en tac
tiek voorstaat. Ook al hebben voor
aanstaande vertegenwoordigers van de 
verbannen Zuidafrikaanse communisti
sche partij, zoals Joe Slovo - jarenlang 
de ideoloog van het ANC - s geprobeerd 
hun stempel te drukken op het ANC-be
leid, het Handvest van de Vrijheid (Free
dom Charter) geeft daartoe geen aanlei
ding evenmin als recente ontwikkelingen 
in deze bevrijdingsbeweging, die meer 
dan voorheen van de wil tot onderhande
len getuigen dan die van permanente con
frontatie en geweld. Oat het Handvest na
tionalisatie van sleutelindustrieen bepleit is 

3 James Leatt. Thea Kne1fel en Klaus Nurnberger. Con
tendmg Ideologies in South Afnca, u1tgave van Dav1d 
Ph1l1p, publisher (Pty) Cape Town 1986. 

4 Hen bert Adam and Kogila Moodley. South Africa with
out apartheid. dismanteling raCial dominatiOn. Un1ver
s1ty of California Press 1986. 

5. Davidson, Slovo and Wilkinson. Southern Africa. the 
new politiCS of Revolut1on m.n. Part Two.· South 
Africa - no middle road - door Joe Slovo, Pengu1n 
Books Ltd. 1976, uitgave van Richard Clay (the Chancer 
Press) Ltd .. Bungay. Suffolk 
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1n belangrijke mate de bevestiging van 
een bestaande situatie. 

De Nationale Partij c.q. de opeenvol
gende NP-regeringen hebben niet anders 
gedaan met hun machtige, hierboven ge
noemde staatsbedrijven dan ook het eco
nomische Ieven onder controle te houden. 
Socialisme: voor vele zwarten is dat een 
synoniem voor (Afrikaans) communa
lisme. Gemeenschap en harmonie zijn 
daarin sleutelwoorden. Het is veeleer een 
schreeuw om recht en gerechtigheid. De 
gebruikte terminologie is dan ook, gelet 
op de Zuidafrikaanse context, niet bepa
lend voor het te voeren beleid. Het ANC, 
het PAC, Azapo en andere bevrijdingsbe
wegingen in Zuid Afrika hebben tot op he
den geen concrete uitwerkingen van hun 
'socialistische' ideaalbeelden gegeven. 
Het is bij algemene aanduidingen geble
ven en is sterk nationalistisch bepaald. 

De aversie tegen het kapitalisme zoals 
dat in Zuid Afrika gestalte kreeg is alles
zins begrijpelijk en gerechtvaardigd, om
dat het niet aileen tot grote discriminatie 
heeft geleid, maar ook tot ontmenselijking 
van mens en arbeid voor het overgrote 
deel der zwarten. Sedert de totstandko
mlng van de Nijverheidsverzoeningswet 
in 1924 zijn met name blanke werknemers 
in een uiterst comfortabele en geprivile
geerde positie komen te verkeren. Van die 
wet werden de zwarte werknemers echter 
uitgesloten en als paria's, als onmondigen 
behandeld. Uitbuiting en ontrechting was 
aan de orde van de dag. Zij werden niet, 
zoals aile anderen, als werknemers in de 
zin der wet beschouwd. Voor hen kwam 
uiteindelijk een aparte door de staat ge
lelde en gecontroleerde arbeidswetge
ving tot stand die volledig was ingekaderd 
1n de bestaande apartheidswetgeving. 
Deze situatie heeft tot 1980 geduurd. In 
1981 werd een nieuwe wet op de arbeids
verhoudingen (Labour Relations Act) van 
kracht waardoor de zwarten dezelfde 
rechten en plichten kregen als de overige 
werknemers. AI snel werd deze gelijkbe
rechtiging aangeduid met het woord 'in-
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dustrieel burgerschap'. De arbeidsver
houdingen zouden gekenmerkt worden 
door twee zaken, te weten de vrijheid van 
organisatie en het recht van collectief on
derhandelen tussen werkgevers en werk
nemers. 

Zwarte vakbondsmacht 
In Westerse Ianden, die de overgang van 
een landbouw-economie naar een in
dustriele samenleving doormaakten had
den de werkgevers aanvankelijk een vrij
wel absolute zeggenschap over hun werk
nemers. Door de opkomst van een vrije en 
onafhankelijke vakbeweging werd de 
machtspositie der werkgevers beperkt en 
is ze geleidelijk aan afgenomen. Er kon op 
basis van gelijkheid worden onderhan
deld. Een soortgelijke ontwikkeling heeft 
zich echter in Zuid Afrika niet voltrokken, 
omdat het industrialisatieproces gepaard 
ging met een toeneming en institutionali
sering van de rassendiscriminatie op de 
werkvloer. 

De Randopstand van de blanke werk
nemers in de mijnen in 1922 was in feite 
het begin van de legalisatie en institutiona
lisering van de rassendiscriminatie in de 
onderneming. De blanke mijnwerkers be
vochten een geprivilegeerde positie ten 
koste van de zwarten (de Nijverheidsver
zoeningswet). Het heeft tot het begin van 
de jaren tachtig geduurd eer voor de 
zwarten van sociaal-economische gelijk
berechtiging, althans in de formele zin van 
het woord, sprake was. Het is de grate ver
dienste geweest van een commissie on
der Ieiding van prof. N. Wiehahn, daaraan 
een wezenlijke en zinvolle bijdrage te heb
ben geleverd. Zwarte vakbonden konden 
vanaf dat moment als legale organisaties 
hun werk doen. We zien dan ook dat het 
vakbondslidmaatschap onder de zwarte 
werknemers in nog geen tien jaar van 
100.000 in 1976 tot 1 ,9 miljoen is opgelo
pen (ongeveer 25% van de beroepsbe
volking). Voor hun officiele erkenning had
den zwarte vakbonden nauwelijks kans 
van bestaan. Ze waren zwak en ontbeer-
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den in de regel bekwame !eiders, waar
door hun toch al delicate positie er eerder 
slechter dan beter op kon worden. Toch 
hebben zij belangrijk voorbere1dend werk 
verricht door bij met name grote bedriJven 
zogenaamde erkenningsovereenkomsten 
(recognition-agreements) af te sluiten. 

Publiekrechtelijk waren ze uitgescha
keld, maar niemand kon hen verhinderen 
op privaatrechtelijke basis tot afspraken te 
komen die beide partijen bonden. Dit pro
ces gecombineerd met de Soweto-opstand 
in 1976 heeft een belangrijke stoot gege
ven tot wat de Wiehahn-wetgeving wordt 
genoemd en die leidde tot het ook voor 
zwarten industrieel burgerschap. De in so-

De zwarte werknemer is 
economisch mondig, maar 
verstoken van normaal 
staatsburgerschap. 

ciaal-economisch opzicht mond1g ver
klaarde zwarte werknemer, bleef echter in 
staatkundig opzicht onmondig en is tot nu 
toe verstoken van een normaal staatsbur
gerschap zoals dat geldt voor ziJn blanke 
coli ega. Doordat zwarten niet de mogelijk
heid hebben een legale oppositie te voe
ren wegens de onmogelijkheid c.q. het 
verbod aan politieke partijvorming te 
doen, ligt het voor de hand, dat ze via hun 
vakbonden, die wellegaal zijn, ook regel
matig politieke doelen nastreven. Oat is de 
Zuidafrikaanse regering een doorn in het 
oog. Het verwijt, dat de zwarten hun vak
bonden ook voor politieke doeleinden ge
bruiken, heeft alles te maken met het feit, 
dat de regering hen iedere mogelijkheid 
onthoudt politiek actief te zijn. Overigens 
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houdt de regering zelf van tijd tot tijd con
ferenties met de werkgevers. Sinds 1979 
zijn er drie geweest. Er is de regering ken
nelijk veel aan gelegen om het particuliere 
bedrijfsleven te interesseren voor de her
vormingsplannen van de regering, waar
mee ze naar de Soweto-opstand in 1976 
gekomen is 6 

In een samenleving die aan een minder
heid democratische rechten geeft, maar 
de overgrote meerderheid uitsluit van in 
dit geval klass1eke vrijheidsrechten, kan 
het n1et anders dan dat de onderdrukten 
iedere mogelijkheid tot - ook pol1tiek -
verzet zullen aangrijpen. De sociaal-eco
nomische hervorming d1e legalisering van 
vakbondsact1e door zwarten metterdaad 
mogelijk maakte wordt door velen tevens 
als een mogelijkheid gezien politieke on
vrede tot uit1ng te brengen. De angst die 
van regeringswege bestaat, dat vakbon
den hun macht ook voor politieke doelen 
zullen gaan gebruiken is terecht, maar 
een direct gevolg van haar eigen beleid, 
dater nog steeds op gericht is de politieke 
macht en controle in e1gen hand te hou
den. Het siert overigens de Ieiding van de 
sinds 1980 sterk gegroeide vakcentrales, 
dat ziJ - welke ideologie ze ook aanhan
gen - zich duidelijk uitgesproken heb
ben voor een onafhankelijke, van partij
politiek, vrije vakbeweg1ng. Zowel Cosatu 
als Nactu, de twee belangrijke vakbonds
federaties, waar velen zich toe aangetrok
ken voelen, hebben dat herhaaldelijk uit
gesproken. Het enige waartoe men wei 
bereid is, is mee te doen aan activiteiten 
van maatschappelijke organisaties (voor
namelijk community organisations) die ge
richt zijn tegen de bestrijding van de apart
heid als zodanig. Maar dat is het goed 
recht ook van de vakbeweging, omdat het 
alles te maken heeft met een onrechtvaar
dige maatschappij, een maatschappij die 

6 Dr. Gav<n Lew1s From Carlton to Brynt1non, Buslness
Governement summ1try 1n South Afnca South Afncan 
Foundat1on Review, volume 15. nr 1 January 1989 
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door het politiek systeem steeds meer is 
omgevormd tot een klassenmaatschappij. 

Werkgeversmacht 
Hoewel de werkgevers zich lange tijd heb
ben neergelegd bij het apartheidsbestel 
en er voluit van geprof1teerd hebben, 
wordt het verzet in werkgeverskring 
steeds sterker. Oak al reikt de machtige 
politieke arm van de regering tot diep 1n 
het economische Ieven via zijn controle
mechanismen, veel individuele werkge
vers en offic1ele werkgeversorgan1saties, 
zoals de Federated Chamber of Industries 
(FCI) en de Association of Chambers of 
Commerce of South Africa (Assocom) 
gaan steeds duidelijker positie kiezen te
gen het apartheidsstelsel. In juli 1986 heb
ben deze twee organisaties met de vak
centrale Nactu een verklaring het Iicht 
doen zien, waarin men zich verzet tegen 
de toen van kracht geworden noodtoe
stand, waardoor werknemers- en werkge
versvnjheden, -rechten en -verantwoorde
lijkheden werden gekortwiekt. Gezamen
ltJk wordt het geloof 1n een verenigd non
ractaal en democratisch Zuid Afrika, 
waarin de rechten en vrijheden van aile 
burgers worden beschermd, herbe
vestigd. In dezelfde periode publiceert de 
FCI een document getiteld: Post-Apart
heid South Africa; Business and the pro
cess of change, waarin radicaal wordt af
gerekend met de apartheid, zowel politiek 
als sociaal-economisch. Dit business
charter werd gecompleteerd met een ac
tie-program, waarin vergaande pol1tieke 
ui!spraken gedaan worden. Een gebeur
tenis, d1e tot voor kort voor onmogelijk 
werd gehouden. 

De last en de gevolgen van de apart
held worden ondraaglijk voor het be
dnjfsleven. Er IS groat tekort aan ge
schoold zwart personeel; het huis
vestingsbeletd leidt tot steeds grotere 
spanningen; er ontbreken goede be
roepsopleidingen; buitenlands kapitaal 
stroomt niet of nauwelijks meer naar Zuid 
Afrika. Het zijn enkele zeer urgente onder-
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werpen, waarvoor binnen afzienbare tijd 
oplossingen moeten komen. Helaas kan 
men niet spreken van een monolitisch 
werkgeversblok als het gaat om stelling
nemtng tegen de apartheid. Oat betekent 
dat de werkgevers onderling het bij lange 
na niet eens zijn over de te volgen strate
gie. Van niet te onderschatten betekenis is 
daarom dat twee hierboven genoemde 
werkgeversorganisaties herhaaldelijk blijk 
gaven en geven van hun ondubbelzinnige 
afkeer van de apartheid. 

Het Zuidafrikaanse bedrijfsleven tell 
naast bovengenoemde organisaties nog 
acht werkgeversverbanden. Te zamen 
hebben ze een raadgevend lichaam in het 
Ieven geroepen: South African Consulta
tive Employers Committee on Labour Af
fairs (SACCOLA). SACCOLA is een over
koepelend lichaam, dat zich buiten Zuid 
Afr1ka profileerde als de vertegenwoordi
ger van het Zu1dafrikaanse bedrijfsleven. 
De laatste tijd is SACCOLA zich ook 
steeds meer gaan bewegen op zaken die 
betrekking hebben op het binnenlands 
gebeuren, Vanwege zijn lidmaatschap 
van de lnternationale Werkgeversorgani
satie (IOE) was SACCOLA ook betrokken 
bij de werkzaamheden van de werkge
versgroep binnen de lnternationale Ar
beidsorganisatie te Geneve. Op voorstel 
van met name Afrikaanse werkgeversor
ganisaties is SACCOLA in 1983 uitgeslo
ten van deelnemmg aan het beraad bin
nen de werkgeversgroep en daarmee 
werd SACCOLA ge1soleerd van een be
langrijk internationaal werkgeversoverleg. 
Feitelijk was SACCO LA de enige Zuidafri
kaanse vereniging die nog iets van doen 
had met de lAO. lmmers, in 1964 heeft 
Zuid Afrika zich teruggetrokken uit deze 
organisatie terwijl de werknemersvakbe
weging sinds lang uit de werknemers
groep werd geweerd. Wei Iicht is deze ont
wikkeling voor SACCOLA mede aanlei
ding geweest om zich meer en meer te 
orienteren op stelsels van arbeidsverhou
dingen zoals die zich met name in de 
Westerse wereld hebben ontwikkeld. Wil 

357 



SACCOLA in de toekomst een echt be
langrijke rol spelen, dan zal men er ver
moedelijk niet aan ontkomen om dit coor
dinerend lichaam om te zetten in een 
echte werkgeversfederatie, die op grand 
van verleende mandaten zich in het over
leg met de overkoepelende vakbewegin
gen kan presenteren als de officiele werk
geversvertegenwoordiger. 

Douwes Dekker7 heeft er terecht op ge
wezen dat sinds de uitsluiting van de werk
geversgroep binnen de lAO een proces 
van herbezinning in werkgeverskring op 
gang is gekomen en dat tevens hiermee 
de vraag aan de orde is of bijvoorbeeld via 
SACCO LA niet gepoogd zou moeten wor
den tot bilaterale overeenkomsten te ko
men. Bedoeld wordt hiermee dat werkge
vers en vakbeweging samen via de tot
standkoming van het hetzij een intentie
verklaring, hetzij een sociaal akkoord, de 
parameters ontwikkelen voor een sociaal 
beleid. Een sociaal beleid, dat vooralsnog 
zich vooral zal manifesteren buiten het hui
dige officiele institutionele kader van ar
beidsverhoudingen om. Men kan zich de 
vraag stellen of dit een juiste oplossing is 
en of niet veeleer gezocht zal moeten wor
den naar een stelsel waarin werkgevers, 
werknemers en overheid samen vorm ge
ven aan de arbeidsverhoudingen. Gelet 
op de huidige situatie lijkt een werkelijk tri
partiete stelsel van arbeidsverhoudingen 
vooralsnog moeilijk te realiseren. Het feit, 
dat de zwarten vele jaren geconfronteerd 
werden met een institutioneel kader, dat 
tegen hen gebruikt werd, vormt daartoe 
een verhindering. Het is alleszins begrij
pelijk en voor de hand liggend dat de 
zwarten in het algemeen gesproken een 
groat wantrouwen hebben ten opzichte 
van de huidige overlegkaders en dat men 
er niet veel voor voelt om, ook al is de vak
beweging voor zwarten nu officieel moge
lijk, te gaan participeren in structuren die 
men toch feitelijk beschouwt als apart
heidsstructuren van oudsher. Dit is overi
gens niet de opvatting van aile zwarten, 
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omdat in een aantal organen ook zwarte 
vakbondsvertegenwoordigers deelne
men aan overleg over verschillende so
ciale onderwerpen. Zij beschouwen het 
juist als een uitdaging en een mogelijkheid 
nu als zwarten een effectievere rol te kun
nen gaan spelen dan tot voor kart mogelijk 
was. Hoe het ook zij, in ieder geval staat 
vast dat men niet kan rekenen op een inte
grale bereidheid binnen de wereld van de 
zwarten om reeds nu mee te werken aan 
een tripartiete stelsel van arbeidsverhou
dingen. Bovendien lijkt het verstandig om 
allereerst te proberen als werkgevers en 
werknemers met elkaar on speaking 
terms te komen. Er moet nog heel wat 
goud in Zuid Afrika gedolven worden al
vorens er sprake is van een wederzijdse 
erkenning en een elkaar aanvaarden als 
gelijkwaardige gesprekspartners. 

Arbeidsverhoudingen op de 
tweesprong 
De door Douwes Dekker opgeworpen 
vraag over bilaterale afspraken is niet ai
leen belangrijk in verband met de hu1dige 
situatie, maar ook met betrekking tot het 
nadenken over een post-apartheid
samenleving. Bij het denken over bilate
rale arbeidsverhoudingen, dan worden 
we geconfronteerd met vragen over de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
werkgevers en werknemers voor de op
bouw van een rechtvaardige samenleving 
waarin voor een raciaal kapitalisme geen 
plaats meer is. Het gaat om de fundamen
tele vraag hoe gelijkberechtiging van 
zwart en blank omgezet kan worden in 
een sociaal beleid dat recht doet aan aile 
spelers in het maatschappelijk bestel 
(spel). Het gaat om een beleid dat afgere
kend heeft met fundamentele ontrechting 
en ontmenselijking van de arbeidsverhou
dingen. 

7 Prof. L. Douwes Dekker. The relat1onsh1p between fede
rations of employers assoCiations and federat1ons of 
unions new roles. Busrness alert no 94 oktoberlnovem
ber 1987. urtgave van Centre for Busrness Stud res. Gradu
ate School of Busrness Admrnrstratron Johannesburg 
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In de hierboven aangehaalde publikatie 
van Douwes Dekker spitst hij het geheel 
toe op deze vraag: zijn we bereid om ons 
in te zetten voor een stelsel van overleg en 
samenwerking (social corporatism) dat 
ons weg voert van het staatscorpora
tisme? De voorzitter van SACCOLA8 heeft 
in een artikel over arbeidsverhoudingen 
en politieke verandering erop gewezen 
dat een oude feodale orde aan het ver
dwijnen is en dat thans er moeilijke, maar 
ook zwaar verantwoordelijke rollen zijn 
weggelegd voor zowel werkgevers als 
vakbonden met als geen ander doe I: te 
werken aan een nieuw Zuid Afrika. Be
langrijk is dat hij erkent dat er een duide
lijke interdependentie is, die oak de be
hoefte schept om samen te werken en dat 
die zich niet aileen moet beperken tot het 
afsluiten van collectieve overeenkomsten, 
maar dat er oak op de werkvloer een net
werk van overleg en samenwerking tus
sen werkgevers en werknemers wordt ge
creeerd. Voor veel werkgevers wordt het 
met de dag duidelijker dat zij niet Ianger 
kunnen en mogen zwijgen en hun verant
woordelijkheid moeten nemen. De direc
teur van het lnstituut voor Rassenverhou
dingen in Zuid Afrika heeft in een lezing 
voor het lnstituut van lnternationale Be
trekkingen te Den Haag gezegd dat het 
bedrijfsleven het proces van verandering 
kan bespoedigen door de aanvaarding 
van een strategie van 'creatieve erosie', 
die terzelfdertijd gepaard dient te gaan 
met er iets anders voor in de plaats stel
len9 

Werkgevers ervaren dat sinds de zwar
ten 'industrieel burgerschap' verkregen, 
z1j niet straffeloos hun meesterrol kunnen 
blijven vervullen. De zwarte werknemers 
zijn, sinds hen de vrijheid van vakorgani
satie en het recht van collectief onderhan
delen werd toegekend, zelfbewuster gaan 
optreden en hebben in een betrekkelijk 
korte periode bekwame vakbondsleiders 
voortgebracht. Vakbonden worden door 
veel werkgevers niet Ianger beschouwd 
als een te verwaarlozen factor in het in-
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dustrieel gebeuren. lntegendeel, met hun 
invloed en toenemend gezag wordt 
steeds meer, ja moet steeds meer reke
ning gehouden worden. 

Hoewel niemand zich enige illusie be
hoeft te koesteren over de politionele en 
militaire overmacht van de Zuidafrikaanse 
autoriteiten, wordt de uitholling van de 
apartheid van binnenuit een steeds duide
lijker gegeven. De regering zelf geeft 
daarvan ook blijk door noodgedwongen 
de apartheidswetgeving meer en meer te 
marginaliseren. Het is, om de beeld
spraak van Kane-Berman te gebruiken, 
'een ui die langzaam maar zeker wordt af
gepeld'. Het 'afpelproces' - de erosie -
is niet op politiek, maar met name op so
ciaal-economisch gebied begonnen. 

De vraag is dan oak of werkgevers en 
werknemers daar de komende tijd een ex
tra bijdrage aan willen leveren door tot een 
reeel overleg te komen over een normali
sering en een democratisering van ar
beidsverhoudingen. Het zou al heel wat 
waard zijn als men er toe zou kunnen ko
men om via een intentieverklaring een 
concreet beraad op gang te brengen over 
de zo noodzakelijke sociale vernieuwin
gen. De huidige situatie Ievert ons inziens 
de mogelijkheid om daar reeds op korte 
termijn aanzetten toe te geven. Het op
bouwen van een vertrouwensrelatie (con
fidence building) is daartoe een voor
waarde. Discriminatie en racisme zijn niet 
afgeschaft met het opheffen van een aan
tal wetten, hoe belangrijk dat ook is. Veel 
belangrijker is de erkenning en de toepas
sing van fundamentele gelijkwaardigheid. 
Sinkins wijst er in een recente studie ver
richt onder auspicien van het Institute of 
Race Relations1o op dat de Zuidafri-

8 Bobby Godsell, A new country, labour relations and po
litical change in: Supplement to Financial Mail, novem
ber28, 1986 

9 John Kane-Berman, Attackmg the soft underbelly: a 
strategy against aparthetd, Nederl;~mds lnstituut van ln
ternationale Betrekkingen, Den Haag 12 maart 1987 

10. Charles Simkins, The pnsoners of tradit1on and the poli
tiCS of nation build1ng, the South African I nst1tute of Race 
Relations, Johannesburg 1988. 
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Discriminatie en racisme 
zijn niet afgeschaft met 
het opheffen van 
apartheidswetten aileen. 

kaanse economie een herstructurering 
hard nodig heeft, maar dat in dat kader 
nieuwe prioriteiten op het gebied van bud
gettering of van controle van het volk on
voldoende zijn. Het zal erom gaan of de 
zwarten zichzelf als een integraal onder
dee! van de Zuidafrikaanse economie 
gaan z1en en vanuit die positie ook een di
recte bijdrage leveren aan de bestrijding 
van de apartheid. 

Het is tegen deze achtergrond dan ook 
van groat belang dat door de vakbewe
ging en gemeenschapsorganisaties een 
proces van bewustwording in gang gezet 
wordt dater metterdaad toe kan leiden dat 
de werknemers, ongeacht hun huidskleur 
of afkomst, onmisbare bouwstenen zijn 
voor de totstandkoming van een recht
vaardige samenleving. Een voorwaarde 
daartoe is dat iedere raciale scheiding 
wordt tenietgedaan en er een fundamen
tele herbezinning op gang komt over 
maatschappelijke waarden, op basis 
waarvan men gezamenlijk een na-apart
heid-scenario tot stand kan brengen. Oat 
betekent uiteraard ook dat voor een vrije 
markteconomie zoals die nu nog door ve
len in Zuid Afrika wordt bepleit, geen 
plaats meer is. Het betekent eveneens dat 
in een Zuid Afrika zonder apartheid de 
overheid evenzeer een be lang rijke rol 
heeft te spelen. Aan de orde is de beant
woording van de vraag of Zuid Afrika de 
weg van een gemengde markteconomie 
wil bewandelen. Oat houdt tevens in dat 
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een samenspel met de overheid daarvan 
een belangrijk onderdeel zal moeten uit
maken. Het moet dan uiteraard wei een 
overheid zijn die door vrije verkiezingen 
en met deelneming van aile bevolkings
groepen zijn plaats in de samenleving 
heeft verkregen. Het grate belang van de 
totstandkoming van bilaterale arbeidsver
houdingen nu is, dat de sociale partners 
zelf de gelegenheid krijgen hun eigen stra
tegie met betrekking tot de sociale politiek 
uit te zetten. Men moet, noch mag daarbij 
afhankelijk zijn van eenzijdige door de 
staat opgelegde wetgeving, zoals nu in de 
regel het geval is. In het kader van de ver
werkelijking van de gedachte van 'sociaal
corporatisme' zou het niet aileen moeten 
gaan om de problem en met betrekking tot 
de directe belangenbehartiging zoals de 
lonen en andere arbeidsvoorwaarden, 
maar ook zou gekeken moeten worden 
naar zaken random de sociale zekerheid, 
het pensioenvraagstuk, de veiligheid en 
gezondheid in de bedrijven, de problema
tiek van inspraak en medezeggenschap, 
de beroepsopleiding en, niet te vergeten, 
belangrijke zaken zoals arbeidsmarktbe
leid en huisvestingsvraagstukken. 
Zouden werkgevers en werknemers el
kaar op een aantal essentiele zaken kun
nen vinden zulks op basis van een hierbo
ven bedoelde intentieverklaring of sociaal 
verdrag, dan kan dat een wezenlijke bij
drage leveren aan de verdere emancipa
tie en gelijkberechtiging van de zwarten in 
politiek opzicht. Hiermee zou tevens dui
delijk worden dat afgerekend wordt met 
de in het verleden ontstane situatie dat 
apartheid en economie elkaar onderling 
versterkt hebben ten koste van de zwar
ten. 

Naar een raciaal vrij Zuid Afrika 
In Zuid Afrika hebben zowel in de zwarte 
als in de blanke wereld tot op heden ideo
logische tegenstellingen een belangrijke 
rol gespeeld, die in plaats van tot een af
breken eerder tot een bevestiging van de 
apartheid hebben geleid. In oktober vorig 
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jaar he eft de redactie van de Sowetan 11 , 

het dagblad in Soweto, een campagne 
gelanceerd onder de naam Nation Build
mg. Het 1s een paging weg te komen uit de 
veelszins heilloze ideologische discussies 
over de apartheid en een paging om met 
een nieuw alternatief te komen, dat er toe 
moet leiden dat de zwarten zelf hun moge
IIJkheden te baat nemen om een wezen
lijke rol te spelen in de bevrijding van de 
zwarten. De explosies van geweld onder 
de zwarten in de afgelopen jaren hebben 
niet gele1d tot een werkelijke bevrijding en 
politieke gelijkberechtiging. 

Met deze campagne wil men nu probe
ren 1n aile sectoren van de samenleving 
een rol te gaan spelen. In feite is de lance
ring van deze campagne het opteren voor 
dezelfde strategie, die de Boeren in deja
ren dertig met elkaar overeen kwamen 
toen zij, zoals de zwarten nu, lange tijd een 
onderdrukt deel van de Zuidafrikaanse 
bevolking waren. De Boeren hebben des
tljds gekozen voor een strategie van pene
tratie en ingroei in dit geval het econo
misch Ieven. Met de door de Sowetan ge
lanceerde campagne wil men in feite met 
de nod1ge veranderingen dezelfde strate
gie toepassen. De Boeren hadden onder 
andere het probleem van de arme blan
ken op te lassen en ze namen daarvoor 
hun maatregelen (z1e de paragraaf Econo
mische machtsvorming). 

In een indrukwekkend betoog heeft de 
redacteur van de Sowetan Aggrey 
Klaaste zijn gedachten hierover uiteen ge
zet t1jdens de inauguratie van dit belang
rljke initiatief dat door veel zwarten en 
blanken met instemming is begroet. Het is 
te hopen dat door deze actie voor Nation 
Building men ook kans ziet om als blanken 
en zwarten uiteindelijk tot een samenle
ving te komen waarin men elkaar respec
teert en waardeert. Met deze nieuwe actie 
hebben zwarten voor de zoveelste keer 
hun hand uitgestoken naar de wereld van 
de blanken. Klaaste heeft er geen ondui
delljkheid over Iaten bestaan dat, als hij 
namens vele zwarten spreekt over Nation 

Chr1sten Democra\1sche Verkenn1ngen 8189 

Building, de blanken daarbij inbegrepen 
zijn. Het gaat om een gelukkige toekomst 
voor allen en, aldus de redacteur, 'wij heb
ben geen geheime agenda. We zullen be
ginnen met het helpen in de wederop
bouw van de structuren van onze ge
meenschap in al zijn vormen.' 

Het CDA en de ontideologisering van 
de apartheid 
In hun reeds eerder geciteerde boek: 
Contending Ideologies in Southern Africa 
hebben Leatt c.s. erop gewezen, dat er 
een voortdurende verzoeking voor het 
christelijk geloof is tot een politieke en eco
nomische ideologie te verworden. Als er 
een land is waar we - naar het woord van 
de zwarte journalist Percy Ooboza - met 
een 'voetbalveld der ideologieen' te ma
ken hebben dan is dat Zuid Afrika. 

In zijn strijd tegen de apartheid heeft hij 
destijds op de buitenwereld een beroep 
gedaan daaraan geen b1jdragete leveren, 
maar gezamenlijk ons in te zetten voor een 
bevrijding van zwarten en blanken die ons 
uit het diensthuis der ideologieen kan lei
den. Martin Luther King was voor hem een 
groat inspirator en stimulator. Qoboza 
keerde zich tegen een pure strijd om de 
macht, die vaak gepaard gaat met geweld 
en bloedvergieten. Een machtsstrijd, die 
uiteindelijk niet leidt tot een werkel1jke be
vrijding van de mens, doch aileen maar tot 
een verschuiving in machtsverhoudingen. 

In het CDA actie-program Uitzicht wordt 
aan de apartheidspolitiek de nodige aan
dacht geschonken. Terecht wordt gepleit 
voor een meervoudige strategie. Als mo
gelijkheden tot een biJdrage aan de 
bestrijding van de apartheid worden naast 
sanctie-maatregelen ook genoemd een 
restrictief visumbeleid en een investe
ringsbeleid, dat het proces van bewust
wording en emancipatie bevordert. Bij 
deze strategieen dient een geweldloze 
doorbreking van onderdrukkende structu
ren voorop te staan, aldus Uitzicht. Over 

11 The So wet an, 24 en 25 oktober 1988 
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de realisering en effectuering van die be
nadering worden geen ideeen ontwik
keld. 

In Zuid Afrika is de discussie over staat
kundige ontwikkelingen c.q. over de 
noodzaak van invoering van effectieve de
mocratische structuren volop gaande. De 
druk op de Zuidafrikaanse regering neemt 
gestaag toe. Mede door die druk is in de 
loop van de jaren een aantal wetten afge
schaft dan wei gemarginaliseerd (Wet op 
de gemengde huwelijken, arbeidswetge
ving voor de zwarten, de Wet op het 
toestromingsbeleid, en dergelijke). Dit 
proces, dat zich ongetwijfeld zal voortzet
ten, is niet zozeer te danken aan druk van 
buitenaf, maar heeft in belangrijke mate te 
maken met de toenemende politieke in
stabiliteit in Zuid Afrika. De sinds de 
Soweto-opstand (1976) in hoog tempo 
toegenomen onlusten alsmede het weder
zijds geweld dwingen de regering daar
toe. Het leidde echter ook tot een verster
king van de veiligheidswetgeving die met 
name voor de zwarten een flagrante 
schending van de mensenrechten in
houdt. Oat aan de staatkundige ontwikke
lingen door het CDA dan ook blijvend aan
dacht geschonken zal moeten worden, 
ligt voor de hand. In dat kader bepleit Uit
zicht terecht, met de Zuidafrikaanse sa
menleving contacten te onderhouden 
voor zover deze een reele mogelijkheid 
bieden om de apartheid aan de orde te 
stellen. Terecht maakt Uitz1cht geen uit
zonderingen.12 

In het kader van dit artikel lijkt het dan 
ook voor een groepering als het CDA van 
groot belang aan de sociaal-economische 
ontwikkelingen aandacht te schenken, 
toegespitst op de vraag: hoe kunnen fun
damentele veranderingen op het gebied 
van de arbeidsverhoudingen een wezen
lijke en zinvolle bijdrage leveren aan een 
verdergaande uitholling van het apart
heidsbeleid? De christen-democratie 
heeft in het verleden altijd grote aandacht 
geschonken aan een vernieuwing van de 
samenleving op maatschappelijk terrein. 
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Zowel de industriele- als de bedrijfsdemo
cratie waren onderwerpen die hoog op de 
agenda geplaatst waren. Ook in Uitzicht 
gaat het CDA dit onderwerp niet uit de 
weg. De paragraaf over de economische 
orde laat over de christen-democratische 
visie geen onduidelijkheid bestaan. Het 
zou ook niet anders kunnen, gelet op de 
uitgangspunten van gerechtigheid, 
gespreide verantwoordelijkheid, solidari
telt en rentmeesterschap. 

Hoe belangrijk het sanctiedebat op zich 
ook zijn mag, minstens zo belangrijk is de 
vormgev1ng van arbeidsverhoudingen, 
vooral met betrekking tot de post
apartheidsperiode. Daarom vraagt men in 
Zuid Afrika van zowel zwarte als van 
blanke zijde. Van de Zuidafrikaanse be
roepsbevolking maken de zwarten nu al 
meer dan 70% deel uit. Ervan uitgaande 
dat de bevrijdingsstrijd van de zwarten 
zelf moet komen, liggen (vooralsnog) op 
het gebied van de arbeidsverhoudingen 
meer mogelijkheden dan in andere sa
menlevingsverbanden. De huidige ar
beidswetgeving geeft zwarte werknemers 
de mogelijkheid op voet van gelijkwaar
digheid tot onderhandelingen te komen 
met de werkgevers. Hun positie is in de 
laatste v1jft1en jaar aanzienlijk verstevigd. 
Letten we op de financieel-economische 
situatie in Zuid Afrika als geheel, dan kan 
niet anders dan geconstateerd worden 
dat naast de politieke, de economische in
stabiliteit van n1et geringe omvang is. Bo
vendien heeft de apartheid eerder tot ver
stoorde dan tot goede arbeidsverhoudin
gen geleid. Niet zonder reden is Zuid Afri
ka een der Ianden waar de arbeidspro
duktiviteit zeer laag is, met aile gevolgen 
van dien. De zware last van de apartheid 
heeft de inflatie aanzienlijk bevorderd. 
Geen wonder dat onder de meerderhe1d 
der zwarte werknemers een goede moti-

12 C:en nadere u1twerking en concret1senng v1ndt men wei 
1n een recente publ1kat1e van het Wetenschappelijk lnstl
tuut van het CDA Zwd Afnka. Mensenrechten en Bw
tenlands Beletd, u1tg Van Loghum Slaterus. me1 1989 
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vatie voor en een identificatie met de on
dernemingen, waar ze werken, ontbreekt. 

Douwes Dekker13 heeft in een eind 1988 
gepubliceerd research paper de vele hin
dernissen om tot bilaterale arbeidsverhou
dingen te komen de revue Iaten passeren, 
maar laat zich met vele anderen er niet van 
weerhouden een lans te breken voor een 
bilaterale aanpak. 

De vervreemding tussen werkgevers en 
werknemers als gevolg van discrimine
rende politieke- en sociaal-economische 
wetten kan niet van de ene op de andere 
dag in de juiste richting worden omgebo
gen. Mede dankzij de sinds 1980 van 
kracht geworden nieuwe arbeidswetge
ving zouden werkgevers en werknemers 
samen door aanvaarding van de ge
dachte van samenwerking en overleg (so
cial corporatism) een effectieve bijdrage 
kunnen leveren aan de verwerkelijking 
van een stelsel van arbeidsverhoudingen 
in een post-apartheid democratisch Zuid 
Afrika. Daarom verdienen de discussies, 
die in Zuid Afrika hierover op gang zijn ge
komen, niet aileen onze voile aandacht 
maar ook onze steun. In dit verband is van 
niet te veronachtzamen betekenis het feit 
dat in Zuid Afrika een aantal dienstverle
nende instellingen actief zijn, die daaraan 
een substantiele bijdrage kunnen en wil
len leveren aan een daartoe op te zetten 
project. 

Nederland en in breder verband de 
Europese Gemeenschap zouden hieraan 
door morele, financiele en technische 
steunverlening een effective bijdrage kun
nen leveren (het zogenaamde Tweede 
Spoorbeleid). Contacten van deskundi
gen in Nederland met die van Zuid Afrika 
zouden bovendien de dialoog kunnen be
vorderen over een post-apartheidsstrate
gie ten deze. Het opzetten van een 'bilate
ralisme project' zou daarbij zeker overwo
gen dienen te worden. 

De discussies over het uitoefenen van 
druk op Zuid Afrika hebben in de loop der 
Jaren een te eenzijdig accent gekregen. 

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 8189 

Dit is bijvoorbeeld het geval met betrek
king tot de oproep aan bedrijven met be
langen in Zuid Afrika tot desinvestering 
over te gaan. lnmiddels plaatsgevonden 
hebbende desinvesteringen blijken ech
ter geen werkelijke bijdrage te leveren aan 
de afbraak van de apartheid. Het is dan 
ook niet zo verwonderlijk, dat binnen de 
zwarte vakbeweging, in met name enkele 
COSATU-bonden, er een discussie plaats 
vindt over een desinvesterings-code. Tot 
op heden is de vakbeweging op geen en
kele wijze bij deze problematiek betrok
ken. Het is alles zonder U over U met als 
resultaat: tegen U. 

Het is allang geen publiek geheim 
meer, dat Amerikaanse ondernemingen, 
die desinvesteerden dat voornamelijk de
den vanwege de politieke instabiliteit in 
Zuid Afrika en teruglopende winsten. Met 
een principieel verzet tegen de apartheid 
als zodanig heeft het niets te maken. Het 
leidt niet tot gelijkberechtiging der zwarten 
om van een integratie van zwarten en 
blanken op het gebied der arbeidsverhou
dingen maar te zwijgen. 

Demografische prognoses gaan er van
uit, dat tegen het jaar 2000 de bevolkings
samenstelling zodanig zal zijn dat ze voor 
driekwart uit zwarten bestaat.14 Bedraagt 
de werkloosheid onder de zwarten nu 
reeds 20 a 30% bij een stagnerende eco
nomie zal dat percentage tegen het einde 
van deze eeuw opgelopen zijn tot 50%. 
De klemmende vraag is dan ook aan de 
orde of een beleid gericht op isolatie van 
Zuid Afrika van de wereldgemeenschap 
er niet toe zalleiden, dat we nolens volens 
mee werken aan een Verelendung der 
zwarten. 

13. Prof. L. Douwes Dekker. The role of Federations of 
un1ons and employers 1n negot1at1ng the parameters of 
soc1al pol1cy Research paper nr. 9 december 1988 
Centre for bus1ness stud1es. Graduate school of busl· 
ness adm1n1strat1on Un1vers1ty of Witwatersrand Johan· 
nesburg 

14 The south afncan soCiety real1t1es and future prospects 
lnvest;gat;on 1nto mtergroup relat;ons. U1t Human 
Sc1ences Research Council. Pretona 1985. 
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Derde Spoorbeleid gewenst en nood
zakelijk 
Onlangs heeft minister Van den Broek tij
dens een overleg met zijn collega's bin
nen de EG een pleidooi gevoerd voor een 
'creatievere rol' van de EG in Zuid Afrika. 
Het betreft hier het reeds eerder door hem 
bepleite 'Derde Spoorbeleid'. We kennen 
sinds een aantal jaren het Eerste Spoorbe
leid (het uitoefenen van politieke en eco
nomische druk) alsmede het Tweede 
Spoorbeleid (morele en financiele steun 
aan met name zwarte instellingen en orga
nisaties die zich richten op afschaffing van 
de apa~theid). Het Derde Spoorbeleid, dat 
als een component op het Tweede Spoor
beleid beschouwd kan worden is ontstaan 
toen het CDA Tweede Kamerlid Aarts in 
1987 voorstelde een nieuwe dimensie toe 
te voegen aan de Zuid Afrika-activiteiten 
van de Nederlandse regering. 15 Het richt 
zich op 'goedwillende, apartheid-bestrij
dende groeperingen' met wie door de ver
breking van het cultureel akkoord een ge
richte en constructieve dialoog vrijwel on
mogelijk is geworden. Het gaat hier niet ai
leen om politici, maar oak om wetenschap
pers, ondernemers, vakbondsmensen en 
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religieuze !eiders, die zich inzetten voor 
gelijkberechtiging der zwarten. Met het 
Derde Spoorbeleid wordt beoogd het 
aangeven van een aantal beginselen 
waarop een Zuidafrikaanse samenleving 
na het verdwijnen van de apartheid zou 
moeten berusten. Aile partijen in Zuid Af
rika hebben elkaar daarbij nodig. Velen 
onder hen hebben echter oak behoefte 
aan uitwisseling met en ervaringen van 
niet-Zuidafrikanen. 

Dit zou mede mogelijk gemaakt kunnen 
worden door het verwezenlijken van het 
Derde Spoorbeleid. Een dialoog met des
betreffende Zuidafrikanen zou wellicht 
een aantal bouwstenen kunnen opleveren 
voor de realisering van een stelsel van ar
beidsverhoudingen waarnaar in Zuid Af
rika naarstig gezocht wordt door zowel 
zwarten als blanken. 

15. Nota n.a. v. het Verslag 17·11·1987. RIJksbegroting van 
het Jaar 1985 Stukken Tweede Kamer 20.200. nr 
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Bart Tromp 

De droevige 
onbuigzaamheid van 
het Nederlandse 
partijstelsel 

Het Nederlandse kiesstelsel maakt meer
derheidsvorming vnjwel onmogelijk. Het 
polarisatiestreven heeft hierin geen veran
dering kunnen brengen. De recente kabi
netscrisis brengt het partijstelse/ weer te
rug bij at. Het COA zit weer veilig en 
breeduit in het centrum van de macht. 

Vlak na de oorlog stelde een scherpzin
nige deelnemer een indringende dia
gnose van het Nederlandse partijstelsel 
zoals dat na de constitutionele hervormin
gen van 1918 gestalte had gekregen. Hij 
constateerde dat al voor 1940 de grate 
controverses in de Nederlandse politiek 
beslecht waren, of elke betekenis hadden 
verloren. Tot de eerste categorie rekende 
hij de schoolstrijd, de acht-urendag en het 
algemeen kiesrecht; tot de tweede de te
genstell i ng protectie/vrijhandel. T egel ij
kertijd was een kiesstelsel ingevoerd dat 
meerderheidsvorming bemoeilijkte, zo 
n1et onmogelijk maakte. Verkiezingspro
gramma's werden opgesteld, volkomen 
ernstig doordacht en eerlijk bedoeld, 
maar waarbij ieder tach wist dat het na de 
verkiezingen geen enkele partij gegeven 
zou zijn om haar program te verwezenlij
ken. 

Aan het woord is hier Willem Drees. Als 
-- schoorvoetend - oprichter van de 
PvdA legde hij duidelijker dan wie ook uit 
waar het de nieuwe partij om te doen was: 
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door haar bestaan de mogelijkheid te ope
nen dat de uitspraak van de kiezers niet ai
leen de zetelverdeling in de Tweede Ka
mer bepaalde, maar ook de samenstelling 
van de regering. Drees is na zijn aftreden 
als eerste minister steeds hartelijker ge
vierd als staatsman door degenen die 
hem in zljn tijd als premier aanvielen als 
partijman, te meer zo toen de breuk met 
zijn eigen partij onoverbrugbaar werd. 
Maar de Drees die in 1946 de oprichting 
van de PvdA begroette als opening van 
de mogelijkheid 'de meerderheid van het 
Nederlandse volk te omvatten' is altijd bui
ten die hulde gehouden. 

Deze hoop van Drees werd al in de ver
kiezingen van 1946 gelogenstraft. Wat de 
nieuwe partij erbij won naar 'rechts', ver
loor zij even hard aan 'klein links', toen ai
leen vertegenwoordigd door de CPN die 
tien (nu: vijftien) zetels veroverde. De 
'Doorbraak' was mislukt, althans gemeten 
aan de hoog gespannen verwachtingen 
van de meeste oprichters van de PvdA 
Van hen was Drees zonder meer de meest 
nuchtere gebleven. Maar zelfs hij had over 
de nieuwe partij gesproken als de mage-

B A G.M Tromp (1944) 1s un1vers1ta~r hoofddocent polltlco
log'e aan de RU Le1den. biJZOnder l1oogleraar theone en ge
sch1eden1s der 1nternat1onale betrekkrngen aan de Un1vers1-
te1t van Amsterdam en onder andere redacteur van Soc1a
l1sme en Democrat1e 
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lijk '\eidende kracht in onze staatkunde'. 
De mis\ukking van 1946 leidde tot een 

bewuste keus wat de politieke tactiek aan
ging. De PvdA van Drees stelde snel vast 
dat polariseren - zoals toentertijd bij 
voorbeeld voorgestaan en in praktijk ge
bracht door Hein Vos, een van de grond
leggers van het vooroorlogse Plan van de 
Arbeid, e\ectoraal noch beleidsmatig suc
ces opleverde, en dat een minder
heidspartij meer baat vond bij een meer 
'accommodatieve' stijl van politiek bedrij
ven. Zander twijfel werd deze keus eerst 
be'inv\oed en achteraf gerechtvaardigd 
door de toenmalige vernieuwingsgezind
heid van de KVP. Bij aile verschillen van 
opvatting en inzicht waren er meer dan 
voldoende mogelijkheden tot overeen
komst op de toen strategische terrein van 
beleid: wederopbouw, sociale zekerheid 
en buiten\andse politiek. 

Maar Drees heeft er nooit twijfel over Ia
ten bestaan dat het Nederlandse partijstel
sel wat hem betrof niet deugde, zolang het 
gebukt ging onder de erfzonde geen 
dwingend verband te leggen tussen partij
keuze en regeringsvorming. Hij deed 
geen paging het stelsel te verande
ren - waarschijnlijk omdat hij daartoe 
geen ree\e mogelijkheid zag. Maar hij 
bleef de rooms-rode kabinetten die hij pre
sideerde consequent aanmerken a is 'ka
binetten van gemengde samenstelling', 
en we\ 'om geen nauwere samenhang tus
sen de eraan deelnemende partijen te 
suggereren dan in werkelijkheid aanwezig 
was'. De term 'coalitiekabinet' zou zo'n 
verwachting we\ oproepen; ze verwees 
bovendien naar de 'bijzondere groepe
ring van rechtse partijen die jarenlang de 
naam coalitie droeg'. 

Als Drees later, in de jaren zestig, de 
strategie afwees om 'duidelijkheid' in de 
Neder\andse politiek te scheppen door 
middel van polarisatie die tot een links en 
rechts blok van partijen zou moeten lei
den, dan dus niet omdat hij te weinig radi
caal gezind was voor zo'n 'vernieuwing'. 
Wei omdat hij er op grand van eerdere er-
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varingen geen succes van verwachtte. 
Wijsheid op grand van ervaring heeft 

zijn plaats in de politiek, en dat is in het re
cente verleden meer dan eens vergeten. 
Maar zij werkt, in overmaat toegediend, 
verlammend. Oudgedienden uit het 
bestuur van de PvdA herinneren zich met 
een mengeling van ergernis en gelaten
heid hoe in de jaren zestig het inmiddels 
hoogbejaarde erelid van het bestuur frisse 
voorstellen de nek omdraaide met een be
toog dat iets soortgelijks, om niet te zeg
gen precies hetzelfde, ook a\ eens in 1926 
ter vergadering was geweest en toen aan
genomen, waarop een volstrekte misluk
king was gevolgd. 

Onvoorspelbaar 
De scepsis van Drees betreffende de po
gingen vanaf de jaren zestig, vanuit PvdA 
en D'66, het Nederlandse partijstelsel te 
democratiseren, is achteraf bevestigd. 
Maar zijn gelijk volgt daar niet uit. De situa
tie die in het midden van de jaren zestig 
ontstond was nagenoeg even open en on
voorspelbaar als die van 1945. De sta
biele verhoudingen tussen de vijf traditio
nele naoorlogse partijen, tot dan toe geza
menlijk altijd goed voor meer dan 90% 
van de kiezers, gingen te grande, en de 
sociale basis van het partijstelsel, de ver
zuiling, was aan het desintegreren. De 
confessionele partijen verloren de abso
lute meerderheid in de Tweede Kamer 
waarover zij sinds de invoering van het al
gemeen kiesrecht hadden beschikt. 

Het was noch verwonderlijk, noch on
verstandig dat in zo' n situatie anderen dan 
Drees op grand van precies dezelfde dia
gnose als de zijne uit 1945 voorstellen de
den die het functione\e equivalent bete
kenden van de oprichting van de PvdA. 
Niemand kon in het midden van de jaren 
zestig zeker weten wat de uitslag zou zijn 
van een nieuwe aanval op het bestaande 
partijstelsel, juist omdat belangrijke para
meters daarvan niet Ianger vast \agen. 

Wat wei geweten kon worden was de 
werking van de wellicht belangrijkste pa-
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De situatie in de jaren 
zestig was even open als 
die in 1945. 

rameter van het partijstelsel, het kiesstel
sel. De extreme vorm van evenredige ver
tegenwoordiging van het Nederlandse 
stelsel werkt sterk centrifugaal. Enkele 
tienduizenden stemmen volstaan om een 
partij in de Tweede Kamer te krijgen. Zo'n 
stelsel is buitengewoon ongunstig voor de 
vorming van alternatieve electorale allian
ties, een van de methoden die in de jaren 
zestig werden bedacht om 'duidelijkheid' 
in de Nederlandse politiek te scheppen. 
Het enige wat hier zoden aan de dijk kon 
zetten, was een wijziging van het kiesstel
sel in de richting van een meer centripe
taal stelsel dat minder de afspiegeling van 
partijvoorkeur onder de kiezers produ
ceert dan regeringsvorming mogelijk 
maakt. 

Voorstellen in die richting maakten deel 
uit van de hervormingsvoorstellen van 
0'66 en oak de PvdA. De Staatscommis
sie Cals-Donner, de institutionele vertaling 
van het staatsrechtelijk vernieuwingsstre
ven in de jaren zestig, kwam uiteindelijk 
met het voorstel Nederland in te delen in 
twaalf kiesdistricten. Daarbinnen zou 
evenredige vertegenwoordiging gelden, 
maar de Kamerzetels zouden niet Ianger 
verdeeld worden op basis van de natio
nale uitslag. Dit systeem zou in het voor
deel hebben gewerkt van met name de 
confessionele en de progressieve par
tijen, als zij tenminste elk voor zich een 
stembusakkoord aangingen. 

Toen het kabinet-De Jong de voorstel-
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len van de Staatscommissie weigerde 
over te nemen - omdat het vond dat de 
denkbeelden van de verschillende stro
mingen nag niet waren gekristalliseerd -
werden deze als initiatief-wetsontwerp 
vanuit de Kamer ingediend door PvdA, 
D'66 en PPR. Naast dit beperkte distric
tenstelsel maakte van dat antwerp de ge
kozen formateur deel uit, en de initiatiefne
mers legden tussen beide een onlosma
kelijke koppeling. Toen het laatste punt 
werd verworpen, trokken zij het voorstel 
voor een beperkt districtenstelsel in, hoe
wei daarvoor waarschijnlijk wei een meer
derheid was gevonden. 

Daarmee waren de pogingen het Ne
derlandse partijstelsel met behulp van 
staatsrechtelijke hervormingen in meer 
democratische zin te veranderen uitge
put. De andere weg, die van partijpolitieke 
strategie en tactiek, had vanaf dat mo
ment - gegeven het zware gewicht van 
het kiesstelsel - een geringe kans op 
succes. Men kon zich daarom toen al af
vragen of de weigering de beide hervor
mingsvoorstellen te ontkoppelen niet een 
zwaarwegende vergissing is geweest van 
de vernieuwers. 

Polarisatie 
De tweede weg was die van de polarisa
tie. Over de dysfunctionele effecten van 
deze strategie, niet het minst voor de kam
pioen daarvan, de PvdA, is al veel ge
schreven, zeker door mij. Hier is het echter 
de plaats om op te merken dat deze strate
gie in de kern rationeel was. Door de te
genstellingen en meningsverschillen met 
andere partijen te accentueren zou de kie
zer een heldere keus worden geboden; 
de partijen zouden zich aldus gedwongen 
zien onderlinge allianties te sluiten en die 
in de vorm van stembusakkoorden aan de 
kiezer te presenteren. Wat de vernieuwers 
voor ogen stand was een Westminster
democratie, een tweepartijenstelsel 
waarin verkiezingsprogramma en rege
ringsprogramma identiek konden zijn en 
regeringsvorming de tijd kostte die nodig 
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was om van het House of Parliament naar 
Buckingham Palace te rijden. 

Merkwaardig is niet aileen dat dit model 
van parlementaire democratie in de eerste 
twintig naoorlogse jaren in Europese poli
tiek zowel als politicologie als ideaal werd 
beschouwd. Merkwaardig is ook dat de 
Nederlandse vernieuwers van de jaren 
zestig dit ideaal voor ogen stelden op het 
moment dat het Britse partijstelsel al min
der aan de ideale voorstelling ervan be
gon te beantwoorden. 

De rationele kern van de polarisatie
strategie als een instrument ter verande
ring van het partijstelsel was aanwezig zo
lang er een redelijke kans op succes be
stand, zolang de strategie !outer instru
menteel werd gehanteerd en voorzover zij 
ook realistisch was, dat wil zeggen: de 
strategie moest niet tegenstellingen tus
sen partijen produceren, maar bestaande 
verduidelijken. Aan die eerste voor
waarde werd tot het eind van de jaren ze
ventig voldaan. De vrije val van de confes
sionele partijen bleef doorgaan. De stabili
satie bij de verkiezingen van 1977 had 
een tijdelijke kunnen zijn; pas bij de verkie
zingen van 1981 en 1982 werd onmisken
baar dat de teruggang van het confessio
nele stem men tot staan was gebracht. Pas 
toen was de kans op vernieuwing van het 
partijstelsel verkeken. 

Aan de tweede voorwaarde werd al 
vanaf het eerste moment niet beantwoord 
Polarisatie bleek voor de PvdA niet aileen 
een tweesnijdend zwaard; het zwaard liep 
ook nog door in het gevest en sneed in de 
hand van wie het hanteerde. De paradox 
was deze: een instrumenteel gebruik van 
de polarisatietactiek veronderstelt een 
hierarchische en streng gedisciplineerde 
partij, een partij dus uit het tijdvak van de 
door de vernieuwers zo verafschuwde pa
cificatiepolltiek van de verzuiling. In par
tijen die zichzelf wilden democrat1seren 
moest polarisatie wei naar b1nnen slaan, 
en werd het zuiver instrumentele gebruik 
ervan naar buiten toe nagenoeg onmoge
lijk. Het was met dit middel onder deze 
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omstandigheden net zo gesteld als met 
oorlog in de twintigste eeuw: zolang - als 
in de negentiende eeuw - de buiten
landse politiek in handen lag van een 
kleine elite die op basis van het staatsbe
lang beslissingen nam, was oorlog als een 
instrument van politiek hanteerbaar en be
heersbaar. De oorlogen van twintigste 
eeuw werden gevoerd op basis van ideo
logie en ideaal, omdat de gehele bevol
king er in betrokken werd. Zij werden on
beheersbaar en totaal. 

Tijd van Troebelen 
En de derde voorwaarde? Wat waren de 
grote politieke scheidslijnen, de scheidslij
nen van het karakter waaraan Drees in 
1945 refereerde, d1e na de Nacht van 
Schmelzer - waterscheiding tussen pa
cificatietijdvak en de daaropvolgende Tijd 
van Troebelen - de progressieven, con
fessionelen en liberalen verdeeld hieid? 
Nieuwe paradox: het grote thema van 
toen waren de politiek-staatsrechtelijke 
hervormingen die de uitdrukking van 
zulke sche1dslijnen hadden moeten zijn 
Natuurlijk waren er inhoudelijke, program
matische verschillen tussen de partijen. 
Maar zij vormden geen alles overheer
sende scheidslijn. De eerste helft van de 
Tijd van Troebelen viel samen met de he
gemonie van het sociaal-democratisch 
denken in de pol1tiek Terecht heeft Daudt 
erop gewezen dat het kabinet-De Jong, 
met de invoering van de Algemene 

Sociaal-democratisch 
denken was kenmerkend 
voor de jaren zestig en 
zeventig. 
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Bijstandswet en de Wet Universitaire 
Bestuurshervorming, de meest progres
Sieve naoorlogse wetgeving in Nederland 
op ziJn naam schreef. Later, in de eindfase 
van het kabinet-Den Uyl, kwamen de 'vier 
hervormingsvoorstellen' die de PvdA aan
voerde als lakmoesproeven van progres
sieve gezindheid, niet te voorschijn als be
WIJzen van de noodzaak tot polarisatie; de 
tactiek van polarisatie noopte tot uitvin
ding van die hervormingsvoorstellen. Ook 
daarna zouden strijdpunten als de statio
nering van kruisvluchtwapens en de on
middellijke sluiting van kerncentrales uit
gevonden worden om de polarisatie te 
rechtvaardigen, in plaats van andersom. 

Een complicerende factor bij de beoor
deling van dit geheel is het door elkaar 
heen I open van polarisatie als strategie tot 
partijpolitieke tweedeling en polarisatie als 
tactiek tot stemmenmaximalisatie; het lijkt 
erop dat naarmate de laatste succesvoller 
werkte, de eerste daardoor steeds verder 
uit het gezicht verdween. De strategie 
richtte zich op de doorbraak in het poli
tieke midden; de tactiek zoog de poten
tiele kiezers weg van een klein links dat in
middels de omvang van de CPN in de eer
ste naoorlogse verkiezingen had over
schreden. 

Polarisatie als cultuur 
Tenslotte was er polarisatie als politieke 
cultuur, en de dominantie daarvan binnen 
de PvdA heeft in de loop van de jaren de 
rationele kern van de strategie steeds ver
der onder de grand gedrukt. 

In de eerste helft van de jaren zestig 
werd er binnen de Chinese Communisti
sche Partij een intensief debat gevoerd of 
'een scheidt zich in twee' als politiek
filosofisch principe het primaat had boven 
het 'twee voegen zich in een'. Mao stelde 
het eerste voorop, zijn tegenstanders het 
tweede; of liever gezegd zij stelden dat na 
de noodzakelijke scheiding er een even 
noodzakelijk moment van verzoening 
moest komen. Dit logische slotstuk van 
elke polarisatie-strategie en -tactiek had 

Chr1sten Democratlsche Verkenn1ngen 8/89 

echter geen equivalent in de cultuur van 
de polarisatie, hoezeer Den Uyl, die dat 
als geen ander in de PvdA besefte, daar
voor ook - vanaf zijn formidabele strijd
schrift over de smalle marge van demo
cratische politiek - voor ijverde. 

Met de totstandkoming van het CDA 
was de eerste fase van de vernieuwings
strijd voorbij. De staatsrechtelijke zowel 
als de partijpolitieke methode waren 
mislukt. Pas nu begon Drees echt gelijk te 
krijgen; als het Nederlandse politieke stel
sel door z' n elasticiteit zo onveranderbaar 
was gebleven, dan lag dat echter niet ai
leen aan dat bestel, maar ook aan de me
thoden waarmee de vernieuwers het te lijf 
gingen. Daarin ligt zijn ongelijk. De waar
heid van het bovenstaande bleek nog veel 
duidelijker in de tweede fase van de Tijd 
van Troebelen. 

Die brak eigenlijk al voor de verkiezin
gen van 1977 aan. T erwijl de drie confes
sionele partijen aan een wanhoopspact 
werkten lieten de drie progressieve par
tijen het na hun tour de force, gezamenlijk 
'Keerpu nt '72', afweten wat betreft partij
concentratie. AI in het najaar van 1973 
sloot de PvdA de verdere opmars in de 
richting van de 'Progressieve Volkspartij' 
uit; in het voorjaar van 1977 werden de 
laatste elementen van een stembusak
koord met de PPR door deze gedemon
teerd. Voortaan had de vernieuwingsstra
tegie geen positief doel meer, maar 
slechts een negatief: de totstandkoming 
van een nieuw confessioneel centrum te 
verhinderen. Als het CDA in angst was 
verwekt, was het in onzekerheid geboren 
en werd het voorlopig in schaamte opge
voed. Toen het er was, was het nog lang 
niet zeker dat het zou blijven. Daarvoor 
waren de inwendige politiek-culturele, in
houdelijke en persoonlijke tegenstellingen 
vooreerst nog te groat. 

Opnieuw was de strategie van de PvdA 
in eerste instantie dus niet irrationeel of ai
leen maar hoogmoedig. In de politiek 
moet men, net als in de zakenwereld, ge
bruik maken van de kansen die er zijn. 
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Kansen war en er, oak al mochten zij niet al 
te hoog worden geschat; zeker niet na het 
mislukken van de formatie van het 
kabinet-Den Uyl II. Die mislukking is een 
ramp geweest voor de Nederlandse sa
menleving en voor de PvdA; of het CDA er 
daardoor op achteruit is gegaan is twijfel
achtiger. In het speciale aan Den Uyl ge
wijde nummer van Socialisme en Demo
cratie Uanuari 1989) wees Willem Breed
veld op een weinig opgemerkt effect van 
de polarisatie-cultuur: het feit dat de inhou
delijke verschillen tussen PvdA en CDA in 
1977 eigenlijk gering waren. Een tweede 
kabinet-Den Uyl had, nadat de stofwolken 
van de formatie waren gaan liggen, 
hoogstwaarschijnlijk het karakter van een 
normaal 'kabinet van gemengde samen
stelling' gekregen. Het had de sanering 
van de verzorgingsstaat onder de druk 
van de financieel-economische crisis eer
der, en met meer maatschappelijke steun, 
ter hand kunnen nemen dan nu is ge
beurd; de eerste manoeuvres in die rich
ting waren immers al in 1976 begonnen 
met Duisenbergs een procent-operatie. 
De PvdA was dan gedwongen geweest 
de nieuwe sociaal-economische realitei
ten als structurele (in plaats van conjunctu
rele) ontwikkeling onder ogen te zien, iets 
waaraan zij nu pas na het echec van het 
kabinet Van Agt-Den Uyi-Terlouw toe
kwam - net als het CDA. 

Hete adem 
Het kabinet-Van Agt-Wiegel voerde im
mers, opgejaagd door de CDA-fractie, die 
de hete adem van de PvdA in de nek 
voelde, een beleid waarvan de aanvoer
ders altijd beweerden dat het typisch so
cialistisch was als anderen dat deden. Fi
nancieringstekort en werkloosheid stegen 
nu tot ongekende hoogte. De PvdA-strate
gie tegen het CDA maakte nu gebruik van 
middelen die haar door de nieuwe partij 
op een presenteerblaadje werden geof
freerd. Het is dan moeilijk weigeren; dat 
vraagt een karakter dat in de politiek 
schaars voorhanden is. Het resultaat van 
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de strategie was de integratie en discipli
nering van het CDA tot een gesloten, cen
trum-rechtse en zelfbewuste partij. Als Piet 
Steenkamp terecht tot erelid van het CDA 
is benoemd omdat de partij er zonder hem 
niet zou zijn geweest, dan hoort de CDA 
oak het inzicht op te brengen Max van den 
Berg een Penning van Verdienste - ere
lid gaat in dit geval nu eenmaal niet - uit 
te keren, omdat zonder hem het CDA niet 
was gebleven. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de 
twee grate strijdpunten tijdens de tweede 
fase van de Grote Polarisatie niet door de 
PvdA, maar door het CDA werden uitge
vonden. De kwestie van de kruisvluchtwa
pens kon tot unieke grootheid komen door 
interne onenigheid en onduidelijkheid in 
het CDA. Aileen een liefhebber van het 
dualisme als Drees zou iets moois kunnen 
zien in het in onwetendheid van elkaar op
trekken van de CDA-bewindsman op De
fensie en de CDA-fractie, een operatie 
waarvan de 'Vertrekpunten' der fractie zo
wel de paging van de minister saboteerde 
om het voorgestelde aantal kruisvluchtwa
pens en Pershings-11 te halveren als de 
fracties van PvdA en D'66 dwong op te 
schuiven tot het fundamentalistische 
'neen, nooit'. In de verschrikkelijke besluit
vorming die toen volgde had de eenheid 
en het voortbestaan van het CDA vrijwel 
steeds absolute voorrang boven de bui
tenlands politieke kwestie waar het eigen
lijk om te doen was. Het CDA werd pas ge
red, toen IKV en PvdA aantoonden dat zij 
precies de verkeerde helft van Nederland 
wisten te mobiliseren, namelijk die waarin 
zich geen CDA-aanhang ophield. 

De tweede kwestie, die van het sociaal
economisch beleid, is al ter sprake ge
weest. Het is nag steeds verbijsterend hoe 
het CDA door de brutaliteit van het eerste 
kabinet-Lubbers gered is; een kabinet dat 
de noodklok luidde en tot een geheel an
der beleid opriep alsof de meeste minis
ters ervan, de minister-president voorop, 
niet verantwoordelijk waren voor de puin
hoop die zij bij hun aantreden plotseling 
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Chnsten-democratte en andere partqen 

aantroffen. Het CDA en zijn voorgangers 
zit al tenslotte vanaf 1918 onafgebroken in 
de regering; de VVD sinds 1958, uitgezon
derd 1965-1966 en 1973-1977. 

Verbijsterend, maar geslaagd. Ge
slaagd ook vanuit het oogpunt der ver
nieuwers: in de jaren tachtig deed het con
fessionele midden precies waar zij zo lang 
vergeefs om gevraagd hadden. Het 
maakte het zittende kabinet tot inzet van 
de verkiezingen en sprak zich v66r de ver
kiezingen uit voor de meest gewenste re
geringssamenstelling daarna. 

De centrale vraag voor het Neder
landse partijstelsel is of deze opstelling 
van het CDA een blijvende verworvenheid 
zal zijn dan wei de laatste stuiptrekkingen 
van een Tijd van Troebelen, die met de 
verkiezingen van 1986 in ieder geval 
ogenschijnlijk beeindigd is. 

Die vraag is inmiddels beantwoord, en 
wei door de VVD, die in dit verhaal groten
deels buiten beschouwing is gebleven. In 
de Tijd van Troebelen profiteerde deze 
electoraal meer dan wie ook van de neer
gang van de confessionele partijen. Te
zelfdertijd verdiende ook Wiegel het ere
metaal van het CDA: hij accepteerde voor 
ziJn partij de rol van rechtervleugeladju
dant, zonder daarvoor iets wezenlijks aan 
de nieuwe partij terug te vragen. Dit bleek 
een andere manier dan die van de PvdA 
om het oude partijstelsel weer op de been 
te helpen onder het voorwendsel het te 
willen veranderen. Zo' n verandering bleef 
ook bij dena 1977 gestolde verhoudingen 
in beginsel mogelijk: wanneer de VVD zich 
vriJ zou maken uit de eigenlijk hopeloze 
positie waarin z1j door Wiegel was gema-
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noeuvreerd: het enige alternatief voor op
positie was een coalitie met het CDA. Oat 
geeft geen grote machtsbasis in het ver
keer met de grotere partner. Aileen wan
neer een PvdA-VVD-combinatie tot de 
mogelijkheden zou gaan behoren heeft 
de VVD een kans uit haar zelfgekozen ver
domhoekje te komen. De consequentie 
daarvan zou zijn dat het partijstelsel als
nog een fundamentele wijziging zou on
dergaan, al zou het resultaat een ander 
zijn dan dat waarvoor de vernieuwers van 
de jaren zestig zich zo hebben uitgesloofd. 

Tot die strategie leek Joris Voorhoeve 
twee jaar geleden te hebben besloten, en 
voor wie dat wenste te zien deed de VVD 
behoedzame stappen die daarin pasten. 
De kabinetscrisis die de VVD in mei ver
oorzaakte maakte echter aan elke bewe
ging van de VVD in de richting van het po
litieke centrum een eind. Geheel op tilt 
gesteld door hun permanente tweede 
rangs-positie in de coalitie, deden de VVD
kamerleden precies datgene wat die posi
tie vereeuwigt. Het gevolg is dat het Ne
derlandse partijstelsel terug is bij af. Het 
CDA zit weer veilig en breeduit in het cen
trum van de macht en kan dat doen op ba
sis van 30% van het electoraat, terwijl 
KVP, ARP en CHU in hun tijd nog meer 
dan 50% van de stemmers achter zich 
moesten hebben. lk weet niet voor wie het 
een schrale troost is dat het die riante posi
tie meer aan PvdA en VVD dankt dan aan 
eigen verdienste. 
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Drs. R.F.M. Lubbers 

Hoe nu verder? 

De afgelopen jaren hebben we op een 
aantal terreinen succes geboekt. Op ons 
rust daarom nu de ereplicht de vruchten 
van de welvaart ten goede aan te wenden. 
Twee belangrljke onderwerpen staan op 
de agenda van de toekomst: de integratie 
van de minderheden en de zorg voor het 
milieu. 

Kernvraag van de verkiezingscampagne 
1989 is: Hoe nu verder? Om die vraag te 
beantwoorden, is het zinvol twee invals
hoeken te kiezen. Allereerst is het nuttig 
terug te gaan naar 1986 toen de verkiezin
gen ingegaan werd met de ambitie het 
karwei af te maken waarbij de groei van 
werkgelegenheid, het herstel van de eco
nomie en het terugbrengen van het finan
cieringstekort centraal gesteld werden. 
Daarnaast is het zinvol aandacht te geven 
aan de opvallende uitkomst van de Euro
pese verkiezingen, daar waar bleek dat 
de burgers van Europa zorgen hebben 
over vraagstukken als het milieu en de be
tekenis van de minderheden in en voor 
onze samenleving. In deze beide thema's 
- de thema's waarop ter linker en rechter 
zijde stemmen vergaard werden - werd 
als het ware de zorg voor de toekomst tot 
uitdrukking gebracht. 

Naar ik meen is er geen tegenstelling 
tussen het herstelbeleid, het werkgele
genheidsbeleid, zoals dat centraal stand 
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en behoort te staan en de agenda voor de 
toekomst. lk hoop dat hieronder u1teen te 
zetten. 

Werkgelegenheid 
Allereerst dan de werkgelegenheid. Het 
daarop gerichte beleid gaat eigenliJk al te
rug naar eind 1982. In die eerste kabi
netsperiode hebben we meegemaakt hoe 
de werkloosheid eerst met 10.000 per 
maand steeg, vervolgens tot staan werd 
gebracht en daarna began te dalen. In 
1986, aan de voet van de verk1ezingen en 
de nieuwe kabinetsperiode, kwam het tot 
een atspraak de werkloosheid in de pe
riode 1986 tot 1990 terug te brengen met 
krap 30%; dat betekende toen per jaar 
voor ruim 90.000 mensen meer een baan. 
Daarnaast werd een betere meting en 
vaststelling van de werkloosheid atge
sproken omdat toen al vermoed werd dat 
een deel van deals werkloos geregistreer
den niet echt beschikbaar was voor werk; 
en tegelijk werd toen al voorzien dat naar
mate het herstel vorderde, het beleid ge
richt op vermindering van werkloosheid 
specifieker zou moeten worden. 

Wij weten nu dat indertijd in 1986 de 
vervuiling in de werkloosheidstatistieken 

Drs. R.F M. Lubbers (1939) 1s dem1SS1ona1r m1n1ster-pres>

dent en IIJSltrekker van het CDA. 
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zo'n 35% bedroeg. lnmiddels wordt zoals 
bekend met geschoonde cijfers gewerkt. 
Wat we 1nmiddels ook weten, is dat het ar
beidsaanbod nag sterker bleek te groeien 
dan we in 1986 al verwacht hadden. Oat 
heeft alles te maken met toegenomen im
mlgratie en gezinshereniging. Zo nam het 
arbeidsaanbod de afgelopen 5 jaar ge
middeld met liefst 80.000 per jaar toe. ln
tussen is de werkgelegenheid inderdaad 
met ruim 90.000 mensen per jaar gaan 
groeien, terwijl er nu bovendien eerder 
sprake is van versnelling dan van vertra
ging; en dat betekent weer dat hoe dan 
ook - zelfs bij een sterk stijgend arbelds
aanbod - de werkloosheid vermindert. 

Na een tljdelijke afzwakking zitten we nu 
weer in een fase waarin niet aileen de 
werkgelegenheid groeit, maar de werk
loosheid oak echt duidelijk afneemt. Wij 
ziJn weliswaar nag niet aan de 30% be
oogde vermindering, maar wij gaan dat 
cijfer wei op afzienbare termijn halen. Juist 
omdat het werkgelegenheidsbeleid in al
gemene zin slaagt, is het gerichte beleid 
steeds meer nodig en tegelijk oak kansriJ
ker. 

Zo zijn er gelukkig (oak bij de langdurig 
werklozen) positieve signalen. Eindelijk 
ziJn we zover dat het aantal werklozen Ian
ger dan 3 jaar afneemt. Helaas nag maar 
weinig, maar als je je realiseert hoeveel 2-
jange werklozen er bijvoorbeeld het afge
lopen Jaar nag doorgestroomd zijn naar 
deze moeilijkste categorie, dan besef je 
hoeveel mannen en vrouwen die al 3 jaar 
werkloos waren er tach maar weer in 
geslaagd zljn aan de slag te komen; enige 
tientallen procenten; bepaald geen 
kansloze groep dus. 

De afgelopen periode is veel aandacht 
gegeven aan het ontwikkelen en verster
ken van gerichte instrumenten. Na de no
dige aarzeling - het moet erkend wor
den - is het instrument van de premieso
lidariteit tot ontwikkeling gekomen. Daar
mee word\ bedoeld het ontzien van de 
minst gekwalificeerde in het meebetalen 
aan de verschuldigde (werkgevers)pre-
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mies en het daartegenover zwaarder be
lasten van de sterken, respectievelijk be
ter betaalden op de arbeidsmarkt. Deze 
premievrijstelling geldt nu voor een ieder 
op minimumloonniveau die 2 jaar of Ian
ger werkloos is. Maar zij geldt al na 1 jaar 
ind1en het een werkloze betreft uit een etni
sche minderhe1dgroep; en zij geldt zelfs al 
na een half jaar als het betreft iemand die 
uitstroomt uit het Jeugdwerkgarantieplan. 
Met dit laatste heeft het Jeugdwerkgaran
tieplan een extra 1m puis gekregen - poli
tiek en feitelijk - omdat er nu doorkoppe
llng plaatsvindt naar de marktsector. 

Naast deze premiesolidariteit is de afge
lopen periode in stappen meer geld uitge
trokken voor scholing; denk bijvoorbeeld 
maar eens aan de f 250 miljoen extra bij 
gelegenheid van de omzetting van de 
WIR. Oak en vooral in de bedrijfstakken 
zijn de bedragen beschikbaar voor scho
ling fors toegenomen. 

Tegelijk is na studie en beraad de con
clusie getrokken dat het in ons land moe\ 
komen tot arbeidservaringsplaatsen voor 
al diegenen voor wie de drempel naar de 
arbeidsmarkt te hoog is om deze in een 
slap te maken. Bij die arbeidservarings
plaatsen - zo'n 20.000 in getal - gaat 
het om een structurele aanpak. De betrok
ken mannen en vrouwen kunnen welis
waar niet Ianger dan een jaar op zo'n 
plaats werkzaam zijn, maar het gaat er 
juist om dat de arbeidsorganisatie die ar
beidservaringsplaatsen kent, in die pe
riode de betrokkene voldoende ervaring 
laat opdoen en scholing geeft om hem of 
haar te kunnen benutten voor vacatures 
die zich vanuit het verloop of bij uitbreiding 
van het personeelsbestand voordoen. Op 
die wijze kan er dus steeds een nieuwe 
groep worden geholpen en vormen dear
beidservaringsplaatsen oak een instru
ment voor personeelsvoorziening. 

Onderdeel van het gerichte beleid 
wordt oak gevormd door de heroriente
ringsgesprekken die nu goed op gang 
aan het komen zijn. Veel werklozen blijken 
zo bemiddelbaar naar werk of scholing. 
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Voor sommigen is als uitvloeisel daarvan 
echter de noodzaak gebleken om aange
paste plaatsen in de collectieve sector te 
organiseren Zo kwam het tot het Rotter
damse experiment (er zijn ook experimen
ten in Oordrecht en Nijmegen). Het gaat 
dan om mensen die minimaal 40 jaar oud 
en 3 jaar werkloos zijn en een opleiding 
hebben niet hoger dan mavo. 

AI metal bevindt het beleid ter zake van 
specifieke werkgelegenheidsinspannin
gen zich nu in een lase van versnelling. 
Oat is uitdagend te meer daar in algemene 
zin de werkgelegenheid al sterk groeit en 
de werkloosheid daalt. Maar juist om die 
red en is dat specifieke beleid noodzakelijk 
om ook de harde kern van de werkloos
heid te bestrijden. Voor wat betreft de aan
pak van de werkloosheid is ook van grote 
betekenis het instrument van de tripartiete 
arbeidsvoorziening. Oeze ligt nu als wets
voorstel bij de Tweede Kamer. Met enige 
goede wil kan de zaak over enkele kwarta
len gaan draaien. Oeze tripartiete arbeids
voorziening krijgt als bruidsschat mee het 
lieve bedrag van f 1 ,9 miljard aan structu
rele arbeidsmarktinspanningen. Oat is 
een zeer fors bedrag dat overigens moet 
worden gezien als complement van de in
spanningen die voor rekening van het be
drijfsleven plaatsvinden. 

Met het op de rails gezette beleid zal het 
- bij voortgaande arbeidskostenmati
gingl - mogelijk zijn jaar in jaar uit zeg 
100.000 burgers meer aan werk te hel
pen; met een tegelijk geleidelijk groeiend 
aandeel van nu nog moeilijk plaatsbaren. 
Vergelijkt men nude verkiezingsprogram
ma's, dan valt het op dat de PvdA ten laste 
van de schatkist 1 ,2 miljard extra uittrekt in 
de komende kabinetsperiode voorname
lijk voor scholing van werkenden. Het 
COA doet dat niet en dat lijkt een gewel
dige kloof. Oat is echter schijn. 

Allereerst is deze 1 ,2 miljard van de 
PvdA slechts een verhoging van de 1 ,9 
miljard die nu al structureel wordt voor
zien. Oaarnaast is het echter nog belang
rijker zich te realiseren dat deze 1 ,2 miljard 
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neerkomt op 300 miljoen per jaar. Welnu, 
dat is het bedrag dat in de CDA-visie ge
makkelijk ingepast moet kunnen worden 
in de CAO-besprekingen. Daar hoort het 
ook thuis waar het scholing voor werken
den betreft. 

Het verschil van mening tussen PvdA 
en COA ligt dus niet in de intensiteit van de 
werkgelegenheidsinspanningen, maar in 
de visie op de vraag of dit geld ingepast 
moet worden in het arbeidsvoorwaarden
overleg of in een verdere uitdijing van het 
overheidsbudget. Naar het oordeel van 
het COA moet het accent in hoofdzaak lig
gen bij de sociale partners. Bovendien, ai
leen als de sociale partners in de markt
sector een voldoende deel van de loon
ruimte voor werkgelegenheid inzetten, zal 
bij alsdan gematigde algemene salaris
verhoging de koppeling betaalbaar blij
ven. Ook om die reden is het niet goed in 
te steken op het principe dat de overheid 
ten laste van financieringstekort of be
lastingbetaler weer verder zou moeten 
gaan dan de huidige 1 ,9 miljard gulden. 

lntussen is het werkgelegenheidsbeleid 
natuurlijk veel meer dan een budgettaire 
discussie of een van aanwending van de 
loonruimte. Het gaat zeker ook om creati
viteit en nieuwe keuzen. Ouidelijker wor
den ook de verbindingen met andere de
len van het beleid. Zo ligt het voor de hand 
in samenhang met het minderhedenbe
leid, opnieuw nate denken over het altijd 
noodzakelijke evenwicht van rechten en 
plichten. Het recht van iemand uit een 
minderheidsgroep op een redelijke kans 
op werk en de plicht om, als blijkt dat zelfs 
basisvorming ontbreekt, weer leerplicht te 
ondergaan. Het is maar een voorbeeld, 
maar zo zullen zich meer vragen voor 
gaan doen. Creativiteit ook bij het thema 
van de arbeidsduur en de bedrijfstijd. Re
centelijk bezocht ik een fabriek die over
gegaan was op een schema van 4 werk
dagen van 81/2 uur, bij een bedrijfstijd van 
5 dagen van 81/2 uur. Oeze uitbreiding van 
de bedrijfstijd met 25% was gekozen als 
ten opzichte van ploegendiensten te pre-
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fereren alternatief. Het aardige is echter 
dat, toen men dit eenmaal gekozen had, 
bleek dat dit alternatief ook vanuit twee an
dere gezichtspunten zeer aantrekkelijk 
was. Allereerst vanwege het milieu, omdat 
de reistijd uitgedrukt in de werktijd inder
daad ook met 25% verminderde. Daar
naast ook uit een oogpunt van emancipa
tie; immers in die gevallen waar beide hu
welijkspartners werkten, wilden werken, 
was het 'huisprobleem' gemakkelijker 
oplosbaar omdat zelfs bij twee voile ban en 
er toch twee dagen (iedere partner een) 
voor het werk thuis overbleven. 

AI met al wil ik de stelling verdedigen dat 
het werkgelegenheidsbeleid de afgelo
pen jaren succesvol is geweest. Het aantal 
banen stijgt ongekend tors en er zijn aan
zetten gemaakt om ook de moeilijk plaats
baren kansen te gaan geven. De hoofdlijn 
van dit beleid moeten we voortzetten on
der gelijktijdige verhoging van de gerichte 
1nspanningen; nu met de tripartiete ar
beidsvoorziening en door inzet in en door 
de bedrijven. Zo zal het mogelijk zijn in de 
Jaren negentig pakweg een miljoen meer 
mensen in ons land aan de slag te krijgen. 
Dit lijkt een erg fors cijfer, maar is dit het 
wei? 

Het is immers maar schijn te denken dat 
de demografische ontwikkeling op zich
zelf nu al aanleiding zou gaan vormen 
voor minder behoefte aan groei in de 
werkgelegenheid. De emancipatie is im
mers nog niet tot voile wasdom, bij de min
derheden is nog heel veel werk te doen; 
en wij staan nog voor de opgave geleide
lijk meer greep te krijgen op het fenomeen 
van het in ons land tach wei uitermate 
hoge niveau van arbeidsongeschiktheid. 

Wil dat werkgelegenheidsbeleid blij
vend slagen, dan blijft ook wezenlijk het 
beleid gericht op een geleidelijke vermin
dering van het financieringstekort onder 
vermijding van iedere verhoging van col
lectieve lasten en kan het zijn verlaging 
van collectieve lasten - met name de 
premies - om de arbeidskostenmatiging 
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Continu'lteit in het beleid 
helpt meer mensen aan 
werk. 

(in het bijzonder ook die van het minimum
loon) te ondersteunen. 

Als het CDA en ikzelf daarom met zo
veel nadruk zeggen dat we het beleid van 
de afgelopen jaren niet moeten Iaten 
wegspoelen wordt dat in de eerste plaats 
gezegd vanwege de onderliggende so
ciale motieven. Als men werkelijk ook 
mensen die moeilijk plaatsbaar zijn aan 
werk wil helpen, dan moet er continu"lteit in 
het beleid zijn. Met de groei in de werkge
legenheid kunnen we ons geen risico's 
veroorloven. Voortbouwen op wat we nu 
hebben, betekent dater nog veel werk is 
te doen. De contouren daarvan tekenen 
zich reeds af. 

Minderheden 
Bij het 'hoe nu verder' is hierboven bij het 
werkgelegenheidsbeleid al even gewag 
gemaakt van de problematiek van de min
derheden. lnderdaad, de Europese ver
kiezingen hebben op dat punt nadrukke
lijk een waarschuwingssignaal opgele
verd. Oat moeten we ons zelf ook in ons 
land aantrekken. De integratievraag waar 
het de minderheden betreft staat ons 
geen onverschilligheid toe. Hoewel ons 
land als zodanig geen immigratieland is 
- en datzelfde geldt voor andere Euro
pese Ianden - moeten we ons goed reali
seren dat de combinatie van een correcte 
toepassing van het asielrecht en het recht 
op gezinshereniging te zamen met zich 
meebrengen een constante groei in het 
aantal allochtonen. 
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Dit is echter aileen nog maar de kwanti
tatieve kant van het probleem. Oaarnaast 
is er uiteraard - en dat is veel belangrij
ker - de kwalitatieve kant van het 
vraagstuk. Daaronder versta ik de nood
zaak om onder respectering van een ze
kere culturele pluriformiteit het daarheen 
te leiden dat minderheden in ons land ge
lijkwaardig participeren in het arbeidspro
ces, in het onderwijs en daarmee ook van
zelfsprekend gelijkwaardig participeren in 
het geheel van collectieve voorzieningen. 
Op dit ogenblik, zo leren ons de statistie
ken, is die vanzelfsprekendheid er be
paald niet. Sterker, juist omdat de werkge
legenheid in ons land zo fors groeit en de 
werkloosheid daalt, begint het des te meer 
op te vallen dat de werkloosheid bij be
paalde groepen van minderheden ette
lijke tientallen procenten bedraagt. 

Politiek-beleidsmatig wordt dit pro
bleem nog verzwaard door de noodzaak 
goed onderscheid te maken tussen een 
helder beleid ter zake van toelating - een 
beleid dat in beginsel restrictief is, maar 
wei correct en zich aan criteria houdend -
en een beleid gericht op integratie van die
genen die structureel in ons land kunnen 
en mogen blijven. Oeze inspanning op het 
vlak van de minderheden zal natuurlijk 
deels gestalte moeten krijgen via over
heidsbeleid, maar de praktijk van het Ie
ven leert dat de inspanning van de samen
leving zelf - ook van de minderheden 
zelf - niet minder belangrijk is. 

In de politiek is het vraagstuk van de in
tegratie - het voortdurend nagaan welke 
individuen en groepen van de weg drei
gen te vallen - een van de belangrijkste 
opgaven. Een zeer fundamenteel demo
cratisch element is hier in het geding. Als 
wij mensen niet zichtbaar maken inder
daad samen onderweg te zijn, moeten wij 
vroeger of later de rekening van desinte
gratie betalen. In die zin gaat het hier om 
meer dan solidariteit aileen. Het gaat ook 
om publieke gerechtigheid waarin rech
ten en plichten van aile burgers op even
wichtige wijze gestalte moeten krijgen. 
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Milieuvraagstuk 
Zoals hierboven gesteld, hebben de Euro
pese verkiezingen nog eens ten over
vloede zichtbaar gemaakt hoezeer de sa
menlev~ng zich bewust is geworden van 
het milieuvraagstuk. Ook hier hebben de 
mensen zorgen over de toekomst. Waar 
het nu echter op aankomt, is niet aileen 
zorgen te hebben, maar deze ook te verta
len in concreet beleid. Oat concrete beleid 
is nu voorgesteld in het Nationaal Milieu
beleidsplan. Bij de voorbereiding van dat 
plan is nadrukkelijk gekozen voor een inte
grale benadering. Dit bracht met zich mee 
dat tegelijk met het Nationaal Milleube
leidsplan ook het Natuurbeleidsplan, de 
Oerde Nota Waterhuishouding en de 
Landbouwstructuurnota zijn uitgebracht. 
Uit dit kwartet van nota's blijkt dat het wei 
degelijk mogelijk is al in de periode tot 
1994 een pittige aanzet te geven tot een 
beleid dater uiteindelijk in een tijdsbestek 
van 20 a 25 jaar toe zalleiden dat de norm, 
geformuleerd in het rapport-Brundtland, 
dat het milieu niet boven zijn eigen draag
kracht en regeneratievermogen belast 
mag worden, wordt nageleefd. 

Aan de verschijning van het Nationaal 
Milieubeleidsplan is dit jaar voorafgegaan 
de zogenaamde Haagse conferentie, die 
uitmondde in de Verklaring van Den 
Haag. In deze verklaring is dezelfde norm 
onderschreven Bovendien wordt daar 
aangegeven dat dit betekent een funda
mentele bijstelling van de internationale 
rechtsorde, in die zin dat Ianden en volken 
gezamenlijk verplicht zijn de ecologische 
belasting terug te dringen en het noodza
kelijke duurzaam evenwicht te bereiken. 
Oat is een ambitieuze opgave, waarbiJ 
aanpassingen in de internationale rechts
orde noodzakelijk zijn. 

Het is hier niet de plaats om op aile ele
menten van die verklaring in te gaan. Het 
zal wei duidelijk zijn dat Nederland als wel
varend, dicht bevolkt land, liggend aan 
een delta van rivieren en midden in een 
gebied van grote economische activiteit, 
met zijn internationale orientatie een ver-
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plichting heeft het milieubeleid geloof
waardig inhoud te geven. Oat geldt dan 
zowel voor de afvalproblematiek en de 
aantasting van eigen flora en fauna, als
ook voor de meer internationale en we
reldwijde vraagstukken, waaronder met 
name de zogenaamde broeikasproble
matiek. 

Men mag rustig stellen dat het milieube
leid, als vastgelegd in het Nationaal Milieu
beleidsplan en de hierboven genoemde 
aanpalende nota's, een minimum vor
men. Minder kan echt niet, meer zal ver
moedelijk noodzakelijk blijken, alhoewel 
hierbij direct gezegd moet worden dat we 
niets hebben aan vrome woorden aileen. 

Eerder heb ik er al op gewezen dat het 
milieubeleid in ons land natuurlijk niet be
gonnen is bij het huidige kabinet Voor
gaande ministers en kabinetten hadden 
reeds veel gedaan. Wei is de intensiteit 
van de problemen op een aantal terreinen 
onderschat; daarom moet nu de milieu
inspanning zonder meer urgent worden 
genoemd. Gelukkig bestaat tussen de 
grote partijen in Nederland grosso modo 
overeenstemming over de urgentie van 
het vraagstuk. Toch zijn er ook markante 
verschillen. Deze hebben niet in de eerste 
plaats betrekking op de politiek gekozen 
doelstelling - de norm van het ecolo
gisch evenwicht -; ook niet de tijdspanne 
waarin die doelstelling bereikt moet wor
den - ook daar zijn de verschillen margi
naal - maar het heeft vooral betrekking 
op de politiek-instrumentele benadering 
van het vraagstuk. 

Belangrijke punten daarbij zijn de vraag 
of het beginsel dat de vervuiler verant
woordelijk is (en dat daar waar financien in 
het geding zijn ook die vervuiler betaalt), 
een hard beginsel is waaruit consequen
ties getrokken worden of datal snel uitge
weken wordt naar collectieve verantwoor
delijkheid, respectievelijk financiering uit 
algemene middelen. Zoals bekend, viel 
het kabinet juist op een gebrek aan be
reidheid aan dit beginsel vast te houden. 
De betekenis daarvan reikte uiteraard ver-
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der dan het reiskostenforfait aileen. De 
doelgroepenbenadering is heel zorgvul
dig uitgewerkt; als rode draad in de milieu
aanpak van het kabinet Ook uit een oog
punt van bewustwording is dit belangrijk. 

Oat brengt mij vanzelf tot het tweede 
fundamentele punt Hoezeer ook het for
muleren van de doelstellingen en het be
reiken ervan een politieke verantwoorde
lijkheid is en dat geldt ook voor de bij
drage van ieder van de sectoren in de sa
menleving, de instrumentele aanpak, de 
wijze waarop je door wijzigingen in pro
duktiestructuur (en consumptiegedrag) 
doelen kunt bereiken, is in hoge mate de 
verantwoordelijkheid van de samenleving 
zelf. Het activeren van verantwoordelijk
heden via convenanten is dus geboden. 
Oat wil niet zeggen dat bij ontstentenis 
daarvan de overheid werkeloos moet blij
ven. Maar wei zal de effectiviteit van het 
beleid grater blijken naarmate de maat
schappelijke betrokkenheid geactiveerd 
wordt en inhoud gegeven wordt 

Een derde element in het milieubeleid is 
de noodzaak vooral daar prioriteiten te 
stellen waar uitstel van handelen leidt tot 
snel toenemende schade. Het je inpren
ten van dat criterium betekent dat niet di
rect zichtbare bedreigingen soms nog ur
genter zijn dan zichtbaar reeds opgetre
den verlies. Oat heeft op zichzelf, gegeven 
de reeds opgetreden schade geen nega
tieve doorwerking meer, maar moet na
tuurlijk wei een keer gerepareerd worden. 
Oat klinkt nogal abstract, maar het wordt 
een stuk concreter als we ons afvragen in 
welk tempo we de bodemverontreiniging, 
respectievelijk die van de waterbodems 
moeten aanpakken, respectievelijk welke 
prioriteiten daar weer moeten worden 
gesteld. Het hoofdcriterium lijkt mij te zijn 
het voorkomen van additionele schade. 

Schrijvend over het milieubeleid, wil ik 
tenslotte vaststellen hoe ongelooflijk moei
lijk enerzijds bestuurlijk-politiek gesproken 
de ingreep in de bestaande produktie- en 
consumptie-structuur is (deels omdat we 
nu eenmaal aan iets gewend zijn; deels 
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Milieubehoud vraagt een 
vergaande ingreep, maar 
een beperkt welvaartsoffer. 

vanwege de internationale complexiteit 
van het vraagstuk), maar hoe beperkt an
derzijds - en daarin is de paradox gele
gen - het welvaartsoffer, dat gebracht 
moet worden om tot een goede milieuzorg 
te komen, eigenlijk is. In feite gaat het im
mers niet om een koopkrachtoffer in abso
lute zin, maar om een afzondering van 
slechts een beperkt deel van de koop
krachtstijging ten gunste van de milieu
inspanning. Op de agenda van de toe
komst moet het milieu dus, naast het hler
boven genoemde integratievraagstuk, 
zonder meer prioriteit hebben. 

Mondiale ontwikkelingen 
Zowel het hierboven behandelde 
vraagstuk van de immigranten, als het 
mliieu-vraagstuk drukken ons nog eens 
met onze neus op de internationale afhan
kelijkheid en op de gemeenschappelijk te 
del en verantwoordelijkheid voor mond1ale 
ontwikkelingen. Natuurlijk kan het vluchte
lingenvraagstuk het best aangepakt wor
den door weerwerk te bieden tegen regio
nale conflicten en door ontwikkeling, res
pectievelijk het opvangen van vluchtelin
gen in de regio; natuurlijk is het milieu
vraagstuk zeer gediend bij het naleven 
van de meest geavanceerde milieunor
men overal ter wereld en bij het voorko
men dat onderontwikkeling oorzaak wordt 
van massale vermindering van (regen-) 
wouden, maar die constateringen aileen 
helpen ons nog niet veel verder. Het gaat 
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in feite om het geven van politieke en be
stuurlijke impulsen, die ons werkelijk ver
der brengen. Het buitenlands politieke be
leid zal naar mijn overtuiging de komende 
jaren - evenzeer als het binnenlandse 
beleid - heel nadrukkelijk in het teken 
moeten staan van voortbouwen op wat 
bereikt is en tegelijkertijd ook meer aan
dacht geven aan de agenda voor de toe
komst. 

Voor wat betreft het voortbouwen op 
wat de laatste jaren bereikt is, mag best 
opgemerkt worden dat er enorme verbe
tering opgetreden is in de Oost-West
relatie en daarmee in het gedrag ter zake 
van bewapening. Oat is niet aileen belang
rijk voor NAVO en Warschaupact, maar 
dat heeft ook een goede doorwerking 
naar andere regia's en het gedrag van tal 
van staten. Bovendien heeft de positieve 
instelling van de leden van de Veiligheids
raad, de rol van de Verenigde Naties weer 
sterker gemaakt en ook dat heeft een gun
stige doorwerking naar regionale conflic
ten. 

In lijn daarmee mag tenslotte gewezen 
worden op een veranderd klimaat, waar 
het betreft de wijze waarop regeringslei
ders in tal van Ianden z1ch gedragen en 
met elkaar omgaan. De 'oude' politiek van 
de binnenlandse geloofwaardigheid door 
te wijzen op de vijand aan de andere kant 
van de grens, heeft in tal van gevallen 
plaats gemaakt voor een gemeenschap
pelijk beleefde verantwoordelijkheid, voor 
het oplossen van bestaande conflicten en 
het aanpakken van gemeenschappelijke 
problemen. Zeker, het is niet overal roze
geur en maneschijn, maar er zijn wei aan
zetten ten goede. 

Die balans van goede en slechte ont
wikkelingen moet verder positief worden 
be1nvloed. En dat betekent weer dat er 
nogal wat werk aan de winkel is. Bij dat 
werk aan de winkel staat inderdaad het 
milieuprobleem vrij centraal. Het is ener
zijds een ernstig probleem, maar het geeft 
anderzijds tegelijk kansen voor internatio
nale samenwerking. Het zal een ieder du1-
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delijk zijn dater een vrij nauwe band is tus
sen wapenbeheersing, middelen om de 
onderontwikkeling te bestrijden en milieu
aanpak. lnternationale solidariteit en inter
nationale rechtsorde vormen hier als het 
ware de bouwstenen voor een mondiale 
milieu-inspanning, die op haar beurt weer 
als cement kan werken in de verhouding 
tussen de volkeren. lk zeg uitdrukkelijk 
kan werken, omdat het voor hetzelfde 
geld ook een nieuwe vorm van polarisatie 
en wederzijdse verwijten kan opleveren. 
Ons land moet daarin zijn bescheiden, 
maar tegelijk koppige rol vervullen. 

Bij de diverse positieve ontwikkelingen 
in de internationale politieke verhoudin
gen, moet eerlijkheidshalve buiten de 
zorg voor het milieu ook nadrukkelijk ge
wezen worden op de bedreigende schul
denproblematiek, op het vraagstuk van 
de toenemende internationale criminaliteit 
en meer in het bijzonder op dat van de ka
pitaalkrachtige, internationaal georgani
seerde misdaad op het punt van de pro
duktie en handel in drugs. Dit soort bedrei
gingen gaan hand in hand met de econo
mische integratie in de wereld, die natuur
liJk op zichzelf positief is. lnternationale 
criminaliteit kan aileen doeltreffend inter
nationaal bestreden worden. Oat zal nog 
heel wat vergen, maar het is wei van groot 
belang en voor de aanpak van het vraag
stuk zelf en voor de geloofwaardigheid 
van de politiek als zodanig. 

Europa 
De inspanningen van ons land op het ter
rein van de internationale samenwerking 
zullen natuurlijk voor een belangrijk dee! 
v1a en met de andere Europese Ianden 
moeten plaatsvinden. De Europese sa
menwerking is niet aileen van betekenis 
voor de Europese Ianden zelf, maar ook 
voor wat het Europese continent als ge
heel bij kan dragen aan de oplossing van 
internationale vraagstukken. Een eerste 
voorwaarde voor een succesvol Europees 
beleid is een succesvol Europa. Succes
vol op het gebied van de mensenrechten, 

Chr1sten Democrat1sche Verkenn1ngen 8/89 

van de ontplooiing van de mens, van de 
solidariteit, van de zorg voor het milieu. De 
heling van Europa die nu gaande is, het 
overwinnen van de tragische scheidslijn 
die het !Jzeren Gordijn nog steeds vormt, 
is, hoe belangrijk ook, geen doe! op zich
zelf. Het gaat erom om het Europese 
Huis - om eens een term van Gorba
tsjow te noemen - ook op goede en ge
loofwaardige wijze inhoud te geven. 

Maar evenzo als een succesvol Europa 
in die zin bepalend zal zijn voor de geloof
waardigheid van haar mondiale inspan
ning, zo is een succesvol Nederland, een 
Nederland dat zich sterk toont op de 
goede punten, in hoge mate bepalend 
voor de effectiviteit van onze eigen inter
nationale inbreng; in Europa en buiten 
Europa. Oat is een extra reden om onszelf 
als samenleving, als Nederlands volk, als 
landgenoten in te zetten voor een samen
leving hier, die gekenmerkt wordt door ge
rechtigheid en rentmeesterschap. 

Oat bouwen aan een sterk land en een 
land waarin het voor een ieder goed is te 
wonen en te werken, vraagt erom de 
vrucht van de herstelde welvaart aan te 
wenden met het oog op de toekomst, op
dat het ook in de toekomst goed zal zijn. 
Oat houdt in kansen bieden aan een 
nieuwe generatie, maar ook zekerheid en 
veiligheid aan de oudere generatie. Oat al
les zal er zeker om vragen een dee! van de 
groei van onze welvaart aan te wenden 
met het oog op de toekomst. Een eco
noom noemt dat investeren in de toe
komst; en die investeringen zijn aileen 
doenbaar als er voldoende gespaard 
wordt met het oog op de toekomst. Die in
stelling vergt een zuinige overheid en bur
gers die bereid zijn dat sparen met het oog 
op de toekomst mee te maken. 

De rechtsstaat 
Als we met elkaar willen werken aan een 
sterker land, in de goede zin des woords, 
dan moeten we zeker ook aandacht ge
ven aan de ontwikkeling van ons land als 
rechtsstaat. Ook daar zijn vernieuwingen 
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nodig. Er is inmiddels brede consensus 
ontstaan over de noodzaak van criminali
teitsbestrijding, preventief en repressief; 
op dit terrein is de basis gelegd voor een 
creatieve aanpak door bestuur, politie en 
justitie. Een nieuwe organisatie van de 
rechtspleging staat in de steigers. En 
meer in het algemeen vinden we dat orga
nen van rechtspleging goed toegerust 
moeten zijn om hun taak te vervullen. 

Het valt intussen niet te ontkennen dat 
er in de jaren tachtig een spanning is ge
groeid tussen de toepassing van de be
ginselen van de rechtsstaat, het oordeel 
van rechters, en de eisen van economie 
en bestuur. Oat heeft allerlei oorzaken. 
Een daarvan is zeker dat de onontkoom
bare bezuinigingen in een aantal gevallen 
spanning hebben opgeleverd met verkre
gen rechten en daarmee van het rechts
gevoel. Een andere is stellig dat in de jaren 
zestig en zeventig al te gemakkelijk het ge
voel was gegroeid dat gelijkberechtiging, 
respectievelijk het inhalen van achterstan
den gebod nummer een is, waartegen 
geen budgettair bezwaar mag gelden. 

De oude stelling van Willem Drees dat 
sommige dingen wei wenselijk zijn, maar 
dat er niet onmiddellijk geld voor is zodat 
ze slechts gefaseerd tot recht kunnen wor
den gebracht, was in de jaren zestig en ze
ventig geleidelijk vergeten. Het is vooral 
de cumulatie van deze twee aspecten die 
in veel gevallen spanning heeft opgele
verd tussen bestuur en wetgever enerzijds 
en rechtspraak anderzijds. 

Natuurlijk hebben ook andere factoren 
een rol gespeeld. Zo is er de scherpe toe
name van de doorwerking van internatio
nale verdragen die, vaak politiek begon
nen, uiteindelijk toch gewoon als bindend 
recht zijn gaan functioneren. Ook dat be
tekende in een aantal gevallen toene
mend beslag op collectieve middelen. 
Daarnaast zijn de organen van rechtsple
ging ook in ons land meer onder druk ko
men te staan door het minder worden van 
sociale controle en door de toename van 
rechtsbescherming bij gelijktijdige toene-

380 

Chnsten-democratie c 

ming van wet en regelgeving. Zo ontstond 
een cumulatie van werkbelasting, die na
tuurlijk weer zijn eigen betekenis had. In 
dat verband heb ik wei eens gesproken 
van de overbelasting van de democratie. 

Oat was niet bedoeld als verwijt aan de 
burgers, maar als waarschuwing aan de 
politici, die bij al hun ambities zich er re
kenschap van moeten geven dat beloften 
en wetten en regels allemaal moeten wor
den waargemaakt en dat dit tot overbelas
ting kan leiden, niet aileen budgettair, 
maar ook in termen van werkdruk van de 
organen van rechtspleging. Ontstaat een
maal een situatie van overbelasting, dan 
komt het al snel tot frustraties, enzovoorts. 

AI metal zijn er redenen te over nu weer 
de laatste zeven jaar in geslaagd zijn het 
economisch draagvlak te versterken, 
meer en beter aandacht te geven aan het 
functioneren van de rechtstaat. Tegelijk 
hoop ik dat zij die hun werk doen in de or
ganen van rechtspleging met volledig be
houd van hun onafhankelijke missie zullen 
willen nadenken over de consequenties 
die getrokken moeten worden uit de 
nieuwe tijd. De vragen die op ons afstor
men, komen immers niet aileen voort uit 
een te zuinige overheid. 

Het is ondoenbaar in het bestek van dit 
artikel in te gaan op aile belangrijke vra
gen die voor ons liggen. Alvorens af te slui
ten wil ik nog een thema behandelen. 

Aan het minimum 
Oat betreft het grote aantal burgers dat 
aangewezen is op het minimum. In alge
mene zin kunnen wij daar, althans wat het 
inkomen betreft, iets aan doen door mid
del van de zogenaamde koppeling die nu 
- mits de algemene loonontwikkeling be
heerst blijft - weer verantwoord is. Oat 
zal echter het vraagstuk van het isolement 
niet tot een oplossing brengen. Daarvoor 
kan in een aantal gevallen een door de ge
meente inhoud te geven beleidsmarge in 
de Bijstandswet wei zinvol zijn. Het GOA
program bepleit zo'n marge. Daar waar 
het isolement geen zaak van geld, geen 
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zaak van geld aileen is, is er de verant
woordelijkheid van het maatschappelijk 
Ieven ter plekke - de wijk, de vereniging, 
de kerk - om mensen te betrekken en te 
Iaten tellen ook daar waar het inkomen 
laag is. Het armoede-vraagstuk, het isole
ment is het grootst waar gezinnen meer 
personen kennen, meer werklozen in een 
gezin kennen. Juist hier is het kansen bie
den op werk en eigen inkomen een maat
schappelijke plicht. 

Ten slotte wijs ik er in dit verband op dat 
biJ de huidige inkomensverhoudingen de 
stelling dat het salaris toereikend moet zijn 
om het verschil tussen kinderbijslag voor 
het eerste kind en het tweede kind uit 
eigen beurs te betalen, veel moeilijker 
houdbaar is dan in het verleden. Dit bete
kent heel concreet dat de kinderbijslag 
voor het eerste kind omhoog moet worden 
gebracht in de richting van wat voor het 
tweede kind geldt. Oat deze maatregel 
ook van emancipatoire betekenis is, 
spreekt voor zich. Het geeft hoe dan ook 
1ets meer bewegingsvrijheid. 

Soms wordt het armoedevraagstuk veel 
breder gezien en betrokken op het alge
mene niveau van het min1mumloon. de so
ciale uitkeringen, de AOW, enzovoorts. 
Die benadering kan ik eerlijk gezegd 
moeilijker volgen. Natuurlijk moeten aldie
genen die op een uitkering aangewezen 
z1jn ervan op aankunnen dat hun welvaart 
behouden blijft. Natuurlijk is het mooi als 
daar bovenop een bescheiden groei in 
welvaart mogelijk is_ Maar dat is iets anders 
dan een armoede-achterstandsituatie als 
centraal probleem te afficheren. 

Oat is onjuist en gevaarlijk. Onjuist in 
h1stmisch perspectief (en in vergelijking 
met andere Ianden), gevaarlijk omdat we 
mmers weten dat bijvoorbeeld in de AOW 
het aantal gerechtigden toe zal gaan ne
men met zo'n 1112 a 2% per jaar. Oat bete
kent dat zelfs bij een bescheiden wel
vaartsgroei per bejaarde al een forse 

i structurele economische groei nodig is. 
Dan hebben we het aileen over het per
soonlijk inkomen. De bejaarde heeft na-
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tuurlijk ook recht op een goede en betaal
bare gezondheidszorg en op een effec
tieve bestrijding van de criminaliteit. Oat 
betekent heel concreet dat wij in de poli
tieke prioriteitsstelling op moeten komen 
voor de ouderen (zoals we in het werkge
legenheidsbeleid ook op moeten komen 
voor degenen die nu op een uitkering aan
gewezen zijn), maar dat het belangrijkste 
niet is op korte termijn gouden bergen te 
beloven, maar zekerheid voor de langere 
termijn in het vooruitzicht te stellen. Zowel 
wat betreft inkomen en koopkracht als wat 
betreft een aantal wezenlijke voorzienin
gen. 

Ten slotte dit 
Bij het 'hoe nu verder' mogen we ons zelf 
inprenten dat we de laatste jaren op een 
aantal terreinen succes geboekt hebben. 
Oat gaat waarlijk niet aileen over het her
stel van de economie en de groei van de 
werkgelegenheid. Een aantal belangrijke 
politieke dilemma's is evenzeer tot een op
lossing gekomen. lk denk dan aan vraag
stukken als de kruisvluchtwapens; het 
Wetsvoorstel Gelijke Behandeling, een 
toenadering op het gebied van de eutha
nasie, een betere verhouding met de Mo
lukse bevolkingsgroep en zo was er meer. 

Waar het nu om gaat is het ons nu goed 
in te prenten dat ons dit alles niet voor niets 
is gegeven. lntegendeel, het brengt de 
ereplicht met zich mee nude vruchten van 
de welvaart en de verbeterde mogelijkhe
den voor politieke en maatschappelijke 
samenwerking door de partijen en groe
pen in de samenlev1ng heen ten goede 
aan te wenden met het oog op de toe
komst. Er is immers veel werk aan de win
kel. Soms betreft het werk waarbij de prio
riteiten van de afgelopen jaren wat ach
terop moesten raken, soms betreft het 
werk waarvan de contouren nu pas ztcht
baar worden. 

Maar hoe dan ook, een belangrijke uit
daging wacht ons. 
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Periscoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Een lnstituut als het 
onze 

Ruim driekwart eeuw bestaat er binnen de 
Nederlandse christen-democratie een 
Wetenschappelijk lnstituut. In de jaren !us
sen 1945 en 1980 waren er zelfs twee of 
drie. Het oudste was de Dr. Abraham Kuy
perstichting die in 1922 is opgericht. Kuy
per was toen kort geleden overleden en 
men zou kunnen zeggen dat de Stichting 
te zijner ere werd opgericht. Maar daar zit 
wei een addertje onder het gras. Kuyper 
was een zeer inspirerende, charismati
sche Ieider die hoogst persoonlijk een 
flinke stool gat aan de ontwikkeling van 
het christen-democratisch den ken. Hij pu
bliceerde tientallen imposante werken 
waaronder een uit twee dikke delen (on
geveer 600 pagina's elk) bestaande Anti
Revolutionaire Staatkunde. Het tijdschrift 
van de Kuyperstichting zou later diezelfde 
naam dragen. Kuyper genoot zoveel ver
trouwen en respect bij zijn aanhang dat 
andere befaamde anti-revolutionairen vrij
wel door hem werden weggedrukt. 

Jonkheer mr. A. F. de Savornin Lohman 
was zo iemand. Naast die ene admiraal 
kan er geen kapitein worden geduld. Dus 
verkoos Lohman de vrijheid. Maar hij was 
de enige niet die de macht van Kuyper en 
het door hem bespeelde centraal comite 
van de partij met lede ogen aanzag. Er 
bleken geen correctiefactoren, geen 
checks en balances in de partij te zijn. Oat 
is gevaarlijk voor een politieke groepering. 
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Andere mensen met een helder politiek 
verstand en onbetwiste beginselvastheid 
moeten hun verantwoordelijkheid voor de 
koers waar kunnen maken. In de nadagen 
van Kuyper was het gevoelen bij deze 
mensen: 'nooit meer zo'n autocratische 
Ieider'. De Dr. Abraham Kuyperstichting 
bood in feite de garantie dat de beste !a
lenten van de partij voor de christelijk 
ge"inspireerde politiek behouden konden 
worden. De Stichting had een eigen brede 
verankering in de partij: de Stichtingsraad. 
Zo werd voorkomen dat de afdelingen 
(kiesverenigingen) en de kamerkringen 
(centrales) uitsluitend via de ene trechter 
van de partijleiding aan hun informatie 
zouden kunnen komen. Het vermogen 
om zelfstandig te oordelen en af te wegen 
bleef daardoor in tact, respectievelijk werd 
hersteld. Weg van het hierarchisch partij
model - op naar interne democratie. Het 
betekent ook een relativering van machts
overwegingen ten gunste van de princi
piele benadering. Het principiele is, op de 
momenten waarop voor de toekomst ge
kozen moet worden, zelfs bepalend ge
weest. Oat blijkt ook uit de oorsprong van 
zeer cruciale beslissingen. De KVP is in 
feite na de Tweede Wereldoorlog opge
richt door het Centrum Staatkundige Vor
ming, het Wetenschappelijk lnstituut van 
de katholieke christen-democraten. De fu
sie van het CDA is met name ook door de 
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Penscoop 

drie samenwerkende Wetenschappelijke 
lnstituten wezenlijk bevorderd. Dat le
verde zelfs een onderhuids conflict op tus
sen AR partij-organisatie en de Dr. Abra
ham Kuyperstichting. Steeds weer die 
tweeheid van een accent op partij-or
ganisatiebelangen en de noodzaak een 
principiele koers door te zetten. De twee
heid is binnen en tussen de geledingen 
merkbaar. Oat dit gepaard gaat met een 
blijvende spanning is begrijpelijk. 

De zonde van de gezagsgetrouwheid 
De ARP heeft mijns inziens altijd last ge
had van enigszins autoritaire trekjes. Be
ginselvastheid werd wei als een zeer be
langrijke deugd aangeprezen maar werd 
gemakkelijk versmald tot het 'beginsel' 
van de gezagsgetrouwheid. Wie tot dat 
'beginsel' opwekt verdient eigenlijk altijd 
om met groot wantrouwen bekeken te 
worden. Het is een kenmerkende zonde 
- de voortdurende, verborgen verleider 
van christen-democraten. In de regel is 
het niets meer dan denkluiheid, afkeer van 
sores of in het slechtste geval een paging 
om in het gevlei en aan de bak te komen. 

Gezagsgetrouwheid is voor een 
christen so wie so iets van zeer betrekke
lijke waarde als zij op mensen of organisa
ties gericht is. Gezag heeft ten diepste ai
leen de Heilige Schrift. De leuze van de 
Franse Revolutie 'God noch meester' 
heeft zo gezien een heel onlogische in
houd. Juist het geloof in God maakt im
muun tegen de aanvaarding van andere 
'meesters'. Daarom is de christelijke voe
dingsbron van de democratie zo duidelijk 
aanwijsbaar. Het zogenaamde gezags
denken is niet slechts theoretisch aan
vechtbaar, maar heeft in de politieke prak
tijk desastreuze gevolgen gehad. 'Rebel is 
rebel en gezag is gezag', zo zeiden 
(vooral anti-revolutionaire) christen-demo
craten het toen lndonesie zich vrijvocht. 
'Gezag is gezag: handgreep voor Ge
zagsondermijning' was de titel van mijn 
eerste artikel in een voorganger van 
Christen Democratische Verkenningen. 1 
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Het is een titel die verwant is met Lohmans 
leuze 'niet de majoriteit maar de autoriteit'; 
dat wil zeggen niet de meerderheid die 
aan de macht is moet worden gevolgd, 
maar men gehoorzame slechts aan het 
gezag van het Evangelie. Er is maar een 
Gezag, voor de rest moet men in meer
voud over 'gezagen' spreken. Ook in de 
praktijk; er is een Ieiding in het kabinet, 
een parlementaire politieke Ieider, een 
partijleiding, een eigen verantwoordelijk
heid van het Wetenschappelijk lnstituut, 
een extern CDJA en Vrouwenberaad etc. 

Gehoorzamen aan het Evangelisch appel, 
dat moeten zij allemaal. Maar het is goed 
om de organisatie zo te Iaten zijn dat opti
male ruimte aanwezig is om de principiele 
benadering tot z' n recht te Iaten komen, 
om het evenwicht van 'gezagen' binnen 
de partij te garanderen. Vriendelijke woor
den zijn beslist niet genoeg. Het partij
bestuur heeft daar zelf op cruciale mo
menten een goede kijk op. In de afgelo
pen jaren is het eenmaal voorgekomen 
dat een hierarchisch organisatiemodel 
aan het partijbestuur werd voorgelegd 
waarbij het presidium als de trechter van 
aile informatie zou gaan gelden. Het partij
bestuur, waar veel personen deel van uit
maken die veel verstand van organisaties 
hebben, heeft dat model, welhaast onder 

Het CDA heeft een 
aanwijsbare neiging om 
instanties als het WI te 
marginaliseren. 

1 A M Oostlander, Anti-Revolut!Onaire Staatkunde. jaar
gang 45 (1975) 98 ev 
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hoongelach van de hand gewezen. Toch 
is altijd die neiging om andere instanties 
binnen het CDA, zoals het WI, te margina
liseren aanwijsbaar. Zander schade is dat 
helaas niet gebleven, al was het aileen 
maar het verlies van tijd, energie en ar
beidslust die met dat proces gemoeid is. 

Vecht lnstituut 
Overigens was het bij de opstelling van 
het rapport Grondslag en Politiek Hande
len en het Program van Uitgangspunten 
de betrokkenen wei duidelijk dat er geen 
grendels op de poorten van een beginsel
partij, zoals het CDA wil en moet zijn, be
staan die waakzaamheid overbodig zou
den maken. Zo goed als ieder tot zelf
onderzoek verplicht is, zo is ook, afhanke
lijk van de omstandigheden, openlijk kri
tisch commentaar onontbeerlijk. Het is de 
moeite waard, want christelijk gelnspi
reerde politiek is de moeite waard. Reden 
waarom het bestuur van het Wetenschap
pelijk lnstituut een vrije tribune zoals 
Christen Democratische Verkenningen 
essentieel acht voor een lnstituut als het 
onze. Ruimte voor principiele commenta
ren, ook als ze openhartig kritisch waren, 
heeft het bestuur altijd uitdrukkelijk be
schermd. Om daarin te blijven slagen is de 
stem van velen, in partijbestuur, fractie, af
delingen etcetera onontbeerlijk. Het is dan 
ook zeer gemeend als hierbij de lezers van 
Christen Democratische Verkenningen 
worden opgewekt om zeer alert en kritisch 
toe te zien hoe het met het WI verder gaat 
en om indien nodig daarvoor moedig en 
beslist op te komen. 

Wie de activiteiten van het lnstituut niet 
volgt, associeert het begrip 'wetenschap
pelijk' in onze naam gemakkelijk met 
'bespiegelingen'. Oat mag met gepaste 
humor vastgesteld worden. Wetenschap
pelijk in de betekenis van correct en con
sequent redenerend, is ons lnstituut inder
daad. Daarop is het ook aanspreekbaar. 
Maar ten diepste is het WI een strijdorgani
satie voor de doorwerking van christen
democratische principes. Het debat en de 
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polemiek met andersdenkenden is daarbij 
bepaald niet minder aan de orde dan bij 
het gemiddelde kamerlid. Tegelijkertijd 
staat het lnstituut veel meer in het hart van 
de beweging dan collega-instituten van 
andere partijen. 

Strijdorganisatie: dat moet omdat de bij 
het lnstituut betrokkenen - een brede 
schare van ervaren en deskundige partij
leden op allerlei gebied - weten dat ga
ranties voor een automatisch goed verlo
pende ontwikkeling van het CDA nergens 
te vinden zijn. Alertheid, nooit klaar zijn 
met het werk, dat bepaalt de steer, dat in
spireert en dat verdiept het verantwoorde
lijkheidsgevoel. Even de strikt politieke 
agenda verlatend kan men zeggen dat 
ook voor wie in de strijd voor het christelijk 
fundament van de politiek betrokken is de 
versregels gelden: 

'Hij is ten prooi aan duizend vrezen 
toch mag hij vrij en veilig wezen.' 

en: 'Aileen Uw Woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin.' 

De politieke cultuur 
Het WI heeft in de afgelopen periode het 
kader geboden waarbinnen geenga
geerde mededenkers hun inzichten, hun 
ervaring en hun kennis dienstbaar heb
ben kunnen maken aan de uitwerking en 
concretisering van het christen-democra
tisch erfgoed op zeer uiteenlopend ter
rein. De mate van concreetheid die de 
rapporten bereikte lag meestal zeer dicht 
bij de praktijk die volksvertegenwoordi
gers ontmoeten. Het gaat erom, dat zij, in 
de hitte van het gevecht direct bereikbare 
munitie krijgen aangereikt. Met dien ver
stande dat het WI zich niet mengt in de 
eigen verantwoordelijkheid van de volks
vertegenwoordigers op de diverse ni
veaus. Oat laatste is voor diverse advi
seurs moeilijk. Maar het is essentieel voor 
de goede gang van zaken, de verstand
houdingen en het onderling vertrouwen 
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Pen scoop 

Ook ten opzichte van andere geledingen 
gaat het WI uit van gespreide verantwoor
delijkheid. 

Tevens is ons werk gericht op de vor
ming van CDA-Ieden tot bewuste christen
democraten. Lang niet al onze produktie 
heeft betrekking op de geldende actuali
teit aileen. De Kaderschool en het Kader
en Vormingswerk (KAVO) behoren door 
het WI te worden gevoed. Misschien kan 
zelfs worden gesproken van enige be'in
vloeding van de sociaal-politieke cultuur in 
Nederland. Zo word! althans - en niet ai
leen door politieke vrienden - over het 
WI geschreven. 

Door het uitdragen van een geprofi
leerd eigen standpunt, dat herkenbaar in 
het verlengde ligt van de christen
democratische traditie, heeft het CDA af
scheid kunnen nemen van de Januskop, 

Van tijd tot tijd wordt 
terugverlangd naar de 
vleespotten van het Egypte 
van de onduidelijkheid. 

de vaagheid. Oat is niet voor iedereen een 
gemakkelijk of gewenst proces. Van tijd 
tot tijd wordt nog terugverlangd naar de 
vleespotten van het Egypte van de ondui
delijkheid. Ook al weet ieder dat het CDA 
1n dat Egypte slavendiensten verrichtte 
ten opzichte van de tijdgeest van toen. De 
vaardigheid om je, in principieel-politieke 
zaken, gedeisd te houden maakte het Ie
ven toen gemakkelijker. Die vaardigheid 
1s in het vernieuwde CDA geheel zinloos. 
Af en toe worden we aan die afschuwelijk 
oninspirerende periode herinnerd als tot 
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in CDA-kring toe over ons als het 'het poli
tieke midden' gesproken wordt. Als an
dere politieke stromingen gedesorien
teerd, 'nergens', zijn waarom moeten we 
dan in the middle of nowhere onze plaats 
zoe ken? 

Met hulp van honderden toegewijde 
CDA-experts is een reeks van Wl-publika
ties tot stand gekomen waarin een zeer 
concreet beeld van de christen-democra
tische visie op allerlei sectoren van beleid 
wordt ontvouwd. Die publikaties vertonen 
een sterke onderlinge samenhang; het is 
geen hap-snapwerk maar een systemati
sche verkenning ten behoeve van een 
consistent beleid. Tienduizenden CDA-ers 
hebben daar duchtig op gestudeerd en er 
een reeks van partij-resoluties op ge
bouwd. Een nieuwe generatie CDA-Ieden 
train! zich in deze richting. Oat Ievert zicht
baar resultaat op; zal doorwerken in de 
Nederlandse politieke cultuur. Het vast
houden van een goed beargumenteerde 
koers geeft vertrouwen. Zelfrespect ont
leent men niet aan een orientatie op de 
windvaan van zogenaamde trends in de 
publieke opinie of in de voorbijgaande 
meningen van zwevende kiezers. Zo'n be
trouwbare koers werft aanhang - inder
daad - en tegelijkertijd weten we dat het 
voorop stellen van de begeerte om groter 
te worden tot uitholling leidt en de zin van 
het bestaan van het CDA ondermijnt. 

Europa 
Er zijn niet zoveel instituten zoals het onze. 
In Belgie en Duitsland, hier en daar in ltalie 
en in Frankrijk misschien ook nog. Schrij
ven vanuit een bepaalde visie met de op
zet om die visie verder te ontwikkelen en in 
beleidssectoren concreet gestalte te ge
ven, dat gebeurt maar weinig. Anderzijds 
is ons werk meestal niet aileen voor Ne
derland van betekenis. Het kan even 
goed door andere christen-democrati
sche partijen worden gebruikt. Oat blijkt 
bijvoorbeeld in de vraag naar vertalingen 
van de Wl-studie Wereldeconomie en Ont
wikkeling die (dankzij subsidie van der-
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den) in een drietal Europese talen ver
schijnt. Ook de studies van samenlevings
verbanden (1 + 1 = samen), over de 
nieuwe voortplantingstechnieken (Zinvol 
Ieven) over Zuid Afrika (kort gel eden uitge
bracht) en, niet te vergeten, over de me
dia, economisch beleid en milieu. Zulke 
studies spreken soms uitdrukkelijk over 
beinvloeding van Europees beleid, soms 
ook zouden hun uitkomsten in Nederland 
van weinig waarde zijn als Europa niet van 
meet af aan in het vizier zou worden gena
men. 

Vanuit het WI zijn in de afgelopen jaren 
verschillende waardevolle initiatieven ge
nomen. Soms werden ze ons uit handen 
geslagen, soms kwam er toch wat van: nu 
is een initiatief in de maak om de Europese 
dimensie van het Wl-werk te versterken en 
om een Wl-dimensie in het werk van de 
Europese Volkspartij in te brengen. Het 
zou belangrijk zijn als dat lukte opdat de 
neiging om op EG-vlak hierarchische par
tijstructuren op te bouwen ook maar geen 
schijn van kans heeft. 
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Slot 
Er is na veertien jaar Wl-werk veel om in 
dankbaarheid naar om te zien: de bijzon
der positieve contacten met onze brede 
volkspartij in al haar geledingen, het ver
trouwen en het tegenspel, de gesprekken 
met de Stichtingsraad die een zeer aan
moedigende functie vervult voor de hele 
staf, de suggesties en het toezicht van het 
Wl-bestuur, de fantastische collegiale sa
menwerking van hetWI-team, de uitdagin
gen van de redactie van Christen Demo
cratische Verkenningen die, op voorstel 
van mijn voorganger W.C.D. Hogendijk 
mij tot het schrijven van de Periscopen 
verleidde. En dan het beset dat het God zij 
dank niet voor niets is geweest. Oat dat zo 
moge blijven! 

AMO 
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Studieconferentie Zuid Afrika; mensenrechten en buitenlands beleid 

Onder de titel 'Zuid Afrika; mensenrechten en buitenlands beleid' heeft het Wetenschappelijk 
lnstituut voor het CDA begin mei dit jaar een rapport gepubliceerd. Het is in brede kring ont
haald als een degelijk werkstuk, dat de moeite van nadere bespreking waard is. Daartoe wordt 
thans speciaal gelegenheid geboden. Op zaterdag 23 september aanstaande organiseert het 
Wetenschappelijk lnstituut een studieconferentie over Zuid Afrika. Op deze conferentie zullen 
in ieder geval namens de Commissie, die het rapport schreef, het woord voeren: 
-prof. dr. H. de Haan, over de effectiviteit van economische sanctiemaatregelen; 
- mevr. drs. T.L.E. Strop-von Meijenfeldt, over het zogenaamde Tweede Spoorbeleid en de 

vermaatschappelijking van het Zuid Afrikabeleid; 
-drs. A.M. Oostlander, over het overtuigen van de EG-partners. 

Co-referenties zullen worden gegeven door vertegenwoordigers van het kabinet en de CDA
Tweede Kamerfractie. 
De conferentie vindt plaats van 10.00 uur tot 16.00 uur in 'Concordia' te Hoogland (nabij 
Amersfoort). 
Deelname aan de studieconferentie kost f 50,- (inclusief lunch, consumpties, documentatie
map, toezending van het verslag achteraf). Led en van het CDJA of van het Platform voor jonge 
christen-democratische academici betalen f 25,-. lndien u het rapport bij de conferentiestuk
ken wenst te ontvangen, worden de kosten met f 18, - verhoogd. 

Voor meer informatie of opgave kunt u zich wenden tot het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA, mevrouw J. Hageman, tel. 070-924021. 



Een aanzet tot een vertaling van de actuele politieke fi!osofie van het 
CDA in het overheidsbestuur 

'Een zeer voortreffelijk, geweldig goed geschreven rapport . .. '(dr. J.E. Andriessen). 

'In het rapport wordt terecht de vinger op de werke/ijk zere plek gelegd, en dat is de bestuurlijke 
verstarring die de overheid is gaan kenmerken' (prof. mr. D.J. Elzinga). 

Het rapport 'Bestuurlijke vernieuwing' gaat over besturen en bestuurders. Onder andere de 
volgende vragen komen aan de orde: hoort bij de 'verantwoordelijke samenleving' een be
paalde stijl van besturen? Hoe gaan CDA-bestuurders met elkaar en met anderen om? Hoe 
gaan CDA'ers met hun erfgoed om als fundament voor vernieuwing? Wat kan binnen het CDA 
gedaan worden om te zorgen dat bestuurlijke kwaliteit gehandhaafd wordt? De partij dient im
mers te bevorderen dat zij overal en steeds vertegenwoordigd wordt door herkenbare christen
democraten. 
Het rapport is opgesteld door een werkgroep van het CDA en de CDA-bestuurdersvereniging, 
die de brochure (58 pag.) ook heeft uitgegeven. 

Prijs voor verenigingsleden f 7,50; voor niet-leden f 12,50 (inclusief verzendkosten). Te bestel
len door overmaking op postbankrekening 137000 of bankrekening 30.00.68.778 t.n.v. Cen
trale verrekenkas CDA, Den Haag, onder vermelding van de titel en 'BSV'. 
Bij afname van 6 of meer exemplaren 25% korting. 
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ZUID AFRIKA 
Mensenrechten en buitenlands beleid 

Van l.oghum S!aterus 

Wetenschappelijk instituut voor het CDA 

Economische sanctiemaatrege
len zijn een zwaar instrument van 
buitenlandse politiek. Zij worden 
terecht toegepast tegen de regering 
van Zuid Afrika. In Zuid Afrika is 
namelijk sprake van een ernstige en 
systematische schending van de 
rechten van de mens. Onderscheid 
naar ras is daar in wetgeving vastge
legd. Dit rapport behandelt deze pro
blematiek. Het bevat allereerst een 
christen-democratische visie op de 
rechten van de mens. 

Daarna volgt een uitgebreide 
beschrijving van de situatie in Zuid 
Afrika. De voorgeschiedenis, de poli
tiek, de verzetsorganisaties, de ker
ken, de vakbonden passeren de 
revue. Het rapport wil geen blauw
druk geven voor een toekomstig Zuid 
Afrika. Dat is allereerst een zaak van 
de betrokkenen zelf. Voor zover de 
buitenwereld een bijdrage kan leve
ren, dient zij te bevorderen dat een 
overgang naar een rechtvaardiger 
samenleving verloopt via de onder
handelingstafel. Aan die onderhan
delingen moeten authentieke verte
genwoordigers van de Zuidafrikaanse 
bevolking, waaronder het ANC, mee
doen. Om dat te bereiken is buiten
landse druk noodzakelijk. 
De christen-democratie heeft tot taak 
om krachtens de normen van gerech
tigheid en solidariteit op te komen 
voor allen die onder schending van 
de mensenrechten lijden. Dit vergt 
een meersporig beleid dat zo doel
treffend mogelijk meehelpt om aan 
de apartheid een einde te maken. 

Daarom besluit het rapport met 
beleidsaanbevel ingen voor de wijze 
waarop Nederland en de Europese 
Gemeenschap zo'n ontwikkeling zou
den moeten steunen. 

lng., 144 pag., f 18,
ISBN 9036801621 

Belt u voor uw rechtstreekse 
bestelling bij de uitgever Libresso: 
05700-33155; 
Oak verkrijgbaar via de boekhandel. 

VAN LOG HUM SLATER US 
Wetenschappelijke Postbus 23 

uitgeverij 7400 GA Deventer 



Column: lntermediaire organisaties, een dilemma bij de deregulering 321 
Jr. W.C.M. van Lieshout 

Landbouw- en milieubeleid in een christen-democratisch perspectief 323 
Prof. mr. P. de Haan 
Het marktmechanisme is in het kader van gespreide verantwoordelijkheid onmisbaar. 
Maar producenten en consumenten kunnen geen garantie bieden voor een redelijk in
komen voor de boeren of voor het milieu. Daarom moet de overheid prominent aanwe
zig zijn in de agrarische sector. 

Landbouw en milieu. Geen debacle, een mirakel? 333 
Prof. ir. B. Krol 
Er zijn veel mogelijkheden op stapel gezet voor oplossing van het vraagstuk van de 
mestoverschotten. Als deze maar met geld en voortvarendheid wordt aangepakt. Tech
nisch is het mogelijk het biologische evenwicht te herstellen. 

Kan de samenleving zorgzaam zijn? 342 
Prof. dr. G. Kuiper 
Het CDA wil de nadruk leggen op het verantwoordelijkheidsbesef bij groepen en posi
ties in de samenleving. Terecht: de samenleving kan evengoed allerlei taken op zich ne
men als de staat of zijn lagere organen. Maar de zogenaamde zorgzame samenleving is 
daarvan geen gelukkige conceptie. 

Zuidafrikaanse arbeidsverhoudingen op de tweesprong 352 
A. Hordijk 
Zwarten hebben in Zuid Afrika niet de mogelijkheid legale oppositie te voeren. Het ligt 
voor de hand dat ze via de vakbonden, die wellegaal zijn, ook politieke doelen willen 
nastreven. Voor een rechtvaardig Zuid Afrika post-apartheid kan samenwerking van 
werkgevers en werknemers een wezenlijke bijdrage leveren. 

De droevige onbuigzaamheid van het Nederlandse partijstelsel 365 
B.A.G.M. Tromp 
Het Nederlandse kiesstelsel maakt meerderheidsvorming vrijwel onmogelijk. Het polari
satiestreven heeft hierin geen verandering kunnen brengen. De recente kabinetscrisis 
brengt het partijstelsel weer terug bij af. Het CDA zit weer veilig en breeduit in het cen
trum van de macht. 

Hoe nu verder 372 
Drs. R.F.M. Lubbers 
De afgelopen jaren hebben we op een aantal terreinen succes geboekt. Op ons rust 
daarom nude ereplicht de vruchten van de welvaart ten goede aan te wenden. Twee 
belangrijke onderwerpen staan op de agenda van de toekomst: de integratie van de 
minderheden en de zorg voor het milieu. 

Periscoop: Drs. A.M. Oostlander 382 
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Prof. dr. H.E.S. Woldring 

Euthanasie 
bespreekbaar 

In verband met het vraagstuk van eutha
nasie begin ik met een verwijzing naar en
kele CDA-documenten. Artikel 13 van het 
Program van Uttgangspunten luidt als 
volgt 'Eerbied voor en bescherming van 
menselijk Ieven ... behoort hoeksteen te 
ZIJn van onze rechtsorde.' In de toelichting 
op dat program staat 1n hoofdstuk Ill: 'Het 
beschermen van menselijk Ieven dat 
weerloos is. ongewenst of onvolmaakt of 
dat n1et voldoet aan de doorsnee opvat
tlng van wat menswaardig is: dat zal een 
hoeksteen in onze rechtsstaat moeten bliJ
ven. D1t geldt met name voor het ongebo
ren, gehandicapte en naar het einde nei
gende Ieven.' In het verkiezingsprogram 
1989-'93 Verantwoord voortbouwen, 
hoofdstuk IX, par. 1 52 . wordt gesteld 
dat het bewust toedienen van een behan
deling om de dood te Iaten intreden straf
baar bliJft'. 

Met deze woorden wil het CDA betref
fende euthanasie antwoord geven op het 
bijbels getuigenis dat onder andere in
houdt dat het Ieven een gave van God is. 
Het CDA staat terecht op de bres voor het 
kwetsbare Ieven, met name ook voor het 
Ieven in ziJn eindfase, en het verzet zich te
gen gangbare opvattingen over Ieven en 
sterven d1e gebaseerd z1jn op menselijke 
autonomie en eigenmachtigheid. 

lk vraag aandacht voor een andere kant 
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van het euthanasievraagstuk. Onbedoeld 
dreigt het CDA met zijn standpunt betref
fende euthanasie tot moralisme te verval
len. Spreken over eerbied voor en be
schermmg van het Ieven en opkomen 
voor menselijke waardigheid, z6nder te 
spreken over de strijd tegen de demonie 
in het Ieven en over het uiteindelijke toe
komstperspectief van het Ieven, kan uitlo
pen op een moralistische verabsolutering 
van het mensenleven die ten koste gaat 
van het verstaan van het bijbels getuige
nis; een getuigenis dat niet over het men
selijk Ieven in vage, algemene termen 
spreekt, maar over de zin van het Ieven 
die de menselijke waardigheid en verant
woordelijkheid bepaalt. 

Of men nu over passieve, indirecte of 
actieve euthanasie spreekt, steeds is er 
sprake van het nemen van een beslissing 
en dus van een niet te ontlopen verant
woordelijkheid. Een beslissing en verant
woordelijkheid die men vanuit de christe
lijke levensbeschouwing moet relateren 
aan de vraag naar de zin van het Ieven, 
die de relatie tot God en de medemensen 
betreft. Ernstig zieke patienten kunnen het 
lijden ervaren als 1ets dat hun Ieven over
woekert, hun menswaardighe1d teistert en 
de communicatie met God en medemen
sen doet verschrompelen; een ervaring 
van lijden die voor familieleden en artsen 
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evident zichtbaar is en die door hen een 
'noodsituatie' kan worden genoemd. 

Is het verantwoord de demonie of de 
'macht van de duisternis' in de letterlijke 
betekenis van het woord het Ieven te Iaten 
verdonkeren? Men kan de vraag stellen 
naar de zin van het lijden als loutering, 
maar als het lijden het Ieven overheerst en 
verduistert kan bij een patient de wens rij
pen naar een opzettelijke levensbeeindi
ging of actieve euthanasie, letterlijk een 
goede dood: bij Christus zijn en het ster
ven als winst beschouwen (Philipenzen I, 
21 ). Het komt voor dat een patient (en de 
familie) bidt om uit het lijden te worden ver
lost en om te sterven. En het IS onjuist en 
inconsequent 'bidden en werken' van el
kaar los te maken. Derhalve moet het on
verantwoord heten, wanneer iemand bidt 
om verlossing uit lijden en de beschikbare 
medische middelen wei worden gebruikt 
om het sterven uit te stellen en die mldde
len niet worden gebruikt om de uitgespro
ken wens tot sterven uit te voeren. Vanuit 
een levensbeschouwing die op het b1jbels 
getuigenis is gebaseerd, kan het verant
woord zijn om in zo'n levensfase actleve 
euthanasie te wensen en uit te voeren. In 
elk geval is het religieus en moreel niet ver
antwoord te zeggen nooit euthanasie 
Binnen een christel1jke levensbeschou
Wing heeft act1eve euthanasie een legi
tieme plaats. 

Nu is het pnveleven van indiv1duele 
mensen op talloze manieren vervlochten 
met de rechtsorde van de staat. De over
heid heeft de taak het Ieven te bescher
men en ZIJ doet dat door m1ddel van wet
gevlng Het CDA aanvaardt het b1jbels ge
tuigenis. maar het 1s absurd te denken dat 
het een christel1jke v1s1e op de zm van Ie
ven en sterven zou kunnen of willen voor
schrijven. Bovend1en is het onmogelijk in 
algemene termen vast te stellen wanneer 
zinvol Ieven eindigt en derhalve ook om 
betreffende actieve euthanas1e een water
dlchte wet te maken. Tach bl1jkt wetgeving 
betreffende actieve euthanasie nod1g en 
daarom zal men tot afspraken moeten ko-
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men. Het getuigt echter van star mora
lisme om onder andere in naam van men
selijke waardigheid een algemeen verbod 
betreffende actieve euthanasie te willen 
handhaven; zo'n verbod doet de mense
lijke waardigheid en humaniteit in de sa
menleving geen recht en het bevordert 
hypocrisie. 

In antwoord op het bijbels getuigenis 
kan het CDA voor de beschermwaardig
heid van het Ieven opkomen zonder in mo
ralisme te vervallen en kan tegel1jkertijd 
actieve euthanasie politiek bespreekbaar 
zijn. In het democratisch proces van 
besluitvorming kan het CDA meewerken 
om tot een nieuwe wetgeving te komen, 
niet terw1lle van een compromis met coali
tiepartners, maar omdat vanuit een 
christelijke visie op Ieven en sterven het 
CDA een eigen inbreng in d1e besluitvor
ming kan hebben; een zorgvuldige 
besluitvorm1ng die de eigen verantwoor
delijkheid van de patient en de moeiliJker 
wordende verantwoordelijkheid van de 
artsen tot gelding moet brengen, en die 
het m1sbruik van een nieuwe wet (zoals biJ 
elke wet) nooit zal kunnen uitsluiten, maar 
wei moet minimaliseren 

De gec1teerde passage uit het CDA-ver
kiezingsprogram verdient waardenng, 
omdat de partiJ bliJk geeft voor het kwets
bare Ieven op te komen. Die passage ver
dient echter tevens een uitwerking in de 
l1jn van de bestaande jurisprudentie: ac
tleve euthanas1e is n1et strafbaar 1ndien be
paalde stringente voorwaarden van zorg
vuldlgheid 1n acht worden genomen. Tot 
d1e voorwaarden behoren ten m1nste dat 
a. de patient de wens tot levensbeeindi
glng vnjw1ll1g en duidel1jk kenbaar maakt; 
b. d1e wens voortkomt u1t een situatie van 
ondraaglijk IIJden; c. een arts - met erken
ning van ZIJn/haar eigen verantwoordeiiJk
held - de levensbeeindig1ng verricht, na 
verkregen instemming met d1e handelmg 
van een andere arts. 
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Concd1air Proces 

Dr. K. Blei 

Conciliair proces: de 
kerken en de 
milieuproblematiek 

De titel van deze bijdrage verbindt twee 
zaken, die elk voor zich in dit blad reeds 
onderwerp zijn geweest van diverse be
schouwingen. Over het 'Conciliaire Pro
ces' hebben verscheidene schrijvers het 
hunne al gezegd. Hetzelfde geldt van het 
milieu (en het te voeren milieu-beleid). In 
dit artikel stel ik mij voor over beide 
thema's in onderlinge samenhang te spre
ken. Wij richten ons op het thema van het 
milieu; maar dan speciaal als thema van 
het conciliaire proces. En vooraf overwe
gen wij wat het zeggen wil dat de bezin
ning op (o.a.) dit thema nu juist als 'conci
liair proces' bestempeld wordt. 

Kerkelijke geloofsbezinning 
Wat dit laatste betreft kan ik aansluiten bij 
wat dr. R.J. Mooi schreef in Christen De
mocratische Verkenningen van decem
ber 1988. Aanvankelijk sprak men, in de 
kringen van de Wereldraad van Kerken, 
over een 'concilie', dat bijeen zou moeten 
komen. Een concilie als vergadering van 
le1dinggevende kerkelijke vertegenwoor
digers die samen tot gezaghebbende uit
spraken over vragen van geloof en Ieven 
kunnen komen. Maar - zoals dr. Mooi al 
heeft aangeduid - van de zijde van ver
scheidene kerken kwamen tegen deze 
benaming bezwaren. Met name van 
rooms-katholieke zijde is gesteld: wat er 
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ook oecumenisch op gang komt of bijeen 
komt, het kan in elk geval niet 'concilie' he
ten. Want 'concilie' is aileen een vergade
ring die volgens de bepalingen van het 
rooms-katholieke kerkrecht wordt bijeen
geroepen en voorgezeten door de paus . 
En aileen zo'n concilie (de vergadering 
van aile bisschoppen, onder Ieiding van 
de paus) is bevoegd, werkelijk gezagheb
bende, heel de (Rooms-Katholieke) Kerk 
bindende uitspraken te doen. Soortgelijke 
bezwaren tegen 'concilie' als benaming 
voor een bijeenkomst van(wege) de We
reldraad van Kerken Ieven in Oosters
Orthodoxe en Oud-Katholieke kringen. 

Door nu niet meer te spreken over 'con
cilie' maar over 'conciliair proces' heeft de 
Wereldraad aan deze bezwaren tegemoet 
willen komen. 'Conciliair proces' - dat wil 
zeggen: het gaat om een proces van be
zinning, een proces waarop wij nog 
slechts op weg zijn naar het stadium 
waarin het ons gegeven zal worden, laat
ste, beslissende inzichten te verwoorden. 
En dat proces wordt 'conciliair' genoemd 
om aan te geven dater toch al iets 'conci
lie' -achtigs in zit, iets van verplichtende 
gezamenlijkheid. Het gaat immers in de 
bijeenkomsten in het kader van dit 'pro-

Dr K Ble1 (1932) 1s secretans-generaal van de Nederlandse 
Hervormde Kerk. 
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ces' om meer dan een (de zoveelste) vrij
blijvende studieconferentie. 

Weliswaar maakt men van officieel 
rooms-katholieke zijde ook tegen de be
naming 'conciliair proces' bezwaar. Ook 
dat acht men nog te ver gaan in kerkelijke 
pretentie. In eigen publikaties blijft men 
consequent van 'oecumenisch proces' 
spreken. Zo bijvoorbeeld nog zeer on
langs in de door de Nederlandse Bis
schoppenconferentie in de voorberei
dingstijd voor Pasen uitgegeven brief 
'Bondgenoten in Gods Schepping?' 

Maar de term 'conciliair proces' is nu 
eenmaal ingeburgerd en uit het spraakge
bruik niet meer weg te krijgen. Ze heeft bo
vendien haar zeer goede recht. 'Concili
air' kan zelfs worden beschouwd als een 
wezenskenmerk van de Kerk als zodanig. 
Het drukt uit dat de Kerk bij aile verschillen 
van individuele, geografische, sociale en 
politieke aard toch als eenheid kan func
tioneren. Concilies zijn daarvan strikt ge
nomen slechts bepaalde concentratievor
men, uitingsvormen, steeds veranderend 
met de tijd. 

Zo bezien betekent 'conciliair proces' 
hetzelfde als: kerkelijk proces, geloofspro
ces. Oat de bezinning op zulke zaken als 
'gerechtigheid, vrede en heelheid van de 
schepping' z6 wordt genoemd, is wezen
lijk. In het geloof richten wij ons op het heil 
dat ons in Christus is beloofd en geschon
ken. Maar nu wordt dus de betrokkenheid 
op het heil (welzijn) in sociaal, politiek en 
ecologisch opzicht evenzeer geloofszaak 
genoemd. 

De oecumenische beweging is vanaf 
haar begin in twee hoofdstromen verlo
pen. In 'Faith and Order' zocht men toena
dering, eenwording, inzake de vragen 
van geloof en kerkorde. In 'Life and Work' 
streefde men naar gezamenlijke inzet in
zake de sociaal-ethische vragen. Deze 
beide bewegingen zijn samengegaan in 
wat sinds 1948 de Wereldraad van Ker
ken is. Maar nag altijd zijn ze daar te on
derscheiden, in de organisatorische inde
ling in verschillende afdelingen (units). Het 
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In de rk-visie wordt in de 
schepping zichtbaar wie 
God is. 

belang van het 'conciliaire proces voor 
gerechtigheid, vrede en heelheid van de 
schepping' heeft men nu wei in deze zin 
aangegeven: dat hier de beide hoofdstro
men, 'Faith and Order' en 'Life and Work', 
samenvloeien. Gaat het in de ene van
ouds meer om de eenheid van de Kerk, en 
in de andere vanouds meer om de een
heid van de wereld - die twee worden nu 
volop op elkaar betrokken. - Persoonlijk 
kan ik mij in dit laatste goed vinden. Bij het 
eerstgenoemde behoud ik weliswaar wat 
aarzelingen. Het lijkt mij niet goed, de in
druk te wekken, als zouden er, naast de 
vragen 1n verband met gerechtigheid, 
vrede en heelheid van de schepping, niet 
oak nag andere geloofsvragen aan de 
orde zijn. Van een volstrekt 'samen
vloeien' van 'Faith and Order' en 'Life and 
Work' kan dunkt mij geen sprake zijn. 

Nederlandse Bisschoppenconferentie 
Maar in elk geval: dat het milieu (de 'heel
heid van de schepping') behoort tot die 
zaken waarvoor juist ook christenen en 
kerken zich, om des geloofs wille, hebben 
in te zetten, dat staat vast. Daarvan leggen 
ook de Nederlandse bisschoppen getui
genis af, in hun zojuist al geciteerde brief 
'Bondgenoten in Gods Schepping?'. Het 
is de moeite waard, aan deze brief hier wat 
nader aandacht te besteden. 

Allereerst handelt de brief over 'de 
scheppende God'. De Heilige Schrift be-
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gint met de geladen woorden: 'In het be
gin schiep God de hemel en de aarde'. 
Oat verwijst niet aileen naar vroeger. Het 
geldt ook vandaag. De wereld waarin wij 
Ieven dankt haar bestaan, steeds weer, 
niet aan ons mensen, maar aan lemand 
anders. aan God. HiJ is ook nu Degene die 
haar tot bestaan roept, in stand houdt en 
ardent. 

Oat betekent ook, zo wordt in de brief 
gesteld, dat in de schepping zichtbaar 
wordt wie God is. Het water, de zon, Iucht 
en aarde, de dieren en de planten ziJn een 
weerspiegeling van de njkdom, de veel
vormigheid, de goedheid van God. AI wat 
bestaat is er door Hem en vindt in Hem 
ook ziJn voltoo1ing. En God 'is aanwezig 1n 
elk van Zijn schepsels, zoals de geliefde 
Ieven gevend aanwezig 1s in de mens die 
liefheeft zonder dat ziJ in elkaar opgaan'. 

Vervolgens handel! de brief over 'de 
mens bondgenoot in Gods Schepping'. 
Ook de mens heeft z1jn bestaan van God 
ontvangen. Hij is 'gast en bewoner te mid
den van de avenge schepselen', levend 
als pelgrim op weg naar zijn bestemming. 
Geschapen als Gods beeld worden wij er
toe opgewekt, Gods 'scheppingsgebaar 
steeds opnieuw werkelijkheid' te Iaten 
'worden'. WiJ worden bondgenoot 1n 

Gods schepping door in Gods naam 'wer
keliJk verantwoordelijk te willen zijn jegens 
elkaar en tegenover al het geschapene en 
onszelf'. 

Een derde paragraaf van de brief han
dell over 'het falen van de mens'. In feite 
·z1en wiJ dat Gods werk op vele plaatsen 
en op vele momenten ruw wordt ver
stoord. Er zijn talloos veel vluchtelingen, 
daklozen, hongerigen, gemartelden, ver
moorden'. WiJ mensen verstoren en ver
nletigen natuurlijke kr1nglopen op grate 
schaal. Wij brengen dood en verderf te
weeg. En nog altljd buiten wij Europeanen 
volken in de 'derde wereld' uit, terwille van 
onze ongebreidelde behoeften. 'Oorlog, 
onrecht en bederf ziJn een ware anti
schepping'. 'Waar God tot bestaan roept, 
daar vernietigt de mens'. Wij zijn aan het 
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eigen geschapen-zijn ongehoorzaam. Oat 
is 'de wortel van aile zonde'. Wij Ieven nog 
wei steeds 'in een dunne laag van orde en 
goedheid', maar de chaos 'ligt daar vlak 
onder en kan steeds opnieuw weer door
breken'. 

Vandaar dat 'omkeer dringend gebo
den' is. Oat is het onderwerp van de 
vierde paragraaf. Aan de vruchten kent 
men de boom. Hanger, mishandeling, ver
vuiling ziJn de kwalijke vruchten van 'onze 
beschaving'; terwiJI tegelijk 'aile luxe te 
koop is en voor de bescherming van onze 
'·vrijheid en onafhankelijkheid" een on
voorstelbaar vernietigingspotentieel is op
gebouwd'. Dan is onze beschaving, onze 
cultuur, overduidelijk ziek; als een zieke 
boom. Met nieuwe technische v1ndingen, 
hoe nuttig en nodig op zichzelf ook, zijn we 
er niet. Wij dienen ons te bezinnen op de 
waarden en overtuigingen waaruit wij Ie
ven. Aileen een ware bekering kan tot een 
andere wereld leiden. 

Het komt erop aan, de verleidingen van 
de Boze te weerstaan, zoals het Evangelie 
vertelt dat Jezus het heeft gedaan. Hij 
heeft de uitdaging afgewezen om zich in 
e1genmachtigheid boven alles te verhef
fen. 'De kern van aile zonde is de pretentie 
van eigenmachtigheid, het zich gedragen 
alsof een mens het middelpunt van het be
staande is, boven de schepping staat. 
Dan stelt de mens zichzelf tot maat van al
les en neemt hij de allure aan van een 
schepper-god. Zo worden wij mensen 
niets ontziende producenten. Alles, tot 
onze medemensen toe, wordt verlaagd tot 
grondstof voor onze produktie'. Nodig is 
nu allereerst 'zich persoonlijk te keren tot 
God', zodat mensen weer 'met vreugde 
en dankbaarheid erkennen dat zij gescha
pen z1jn'. Aldus teruggekeerd naar de 
bran van aile Ieven krijgen wij 'opnieuw de 
kracht om in het goede spoor te komen' 
en 'samen met aile mensen van goede wil 
onze vrijheid-voor-God waar te maken'. 

De vijfde paragraaf handel! speciaal 
over 'de roeping van de christenen'. De in 
aile kerken op gang gekomen beweging 
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voor bezinning in verplichtende samen
werking rand de vraagstukken van ge
rechtigheid, vrede en heelheid van de 
schepping is het resultaat van een bewust
wording omtrent de taak van de kerken 
hierbij, die al wat Ianger aan de gang was. 
Daarvan getuigen verklaringen van de As
semblees van de Wereldraad, uitspraken 
van het Tweede Vaticaans Concilie, brie
ven van pausen en synodes. God heeft, 
scheppend, 'Zijn bestaan met anderen 
gedeeld; door Zijn heilsdaden herstelt en 
verlost Hij wat gekneusd en bevangen 
raakte. Alles is gericht op grate vrede, 
waarin het bestaansgeluk van God door 
de schepping wordt gedeeld. De mensen 
die samen Gods Kerk vormen zijn geroe
pen om dat gebaar, dat heilsgebeuren 
weer opnieuw, steeds opnieuw werkelijk
heid te maken'. 

Daar waar iemand een zieke helpt, een 
kind wegwijs maakt, een vuist die wil slaan 
tegenhoudt, wordt de Vrede van Christus 
waar gemaakt. Daar waar mensen, sa
men biddend en zoekend, vuisten tegen
houden en verharde gemoederen ver
zachten, neemt het Rijk van God onder 
ons vorm aan. Daar waar mensen ver
doolde, tot vernietiging leidende technolo
gie herscheppen tot instrument van voor
uitgang en behoud voor mens en schep
ping, herhaalt zich de zorgzame daad van 
God waarmee Hij schiep en Zijn volk be
schermde'. De Kerk kan niet voortbestaan 
zonder bewegingen van mensen, die zich 
inzetten voor herstel van verhoudingen, 
voor rechtvaardige verdeling, voor ver
mindering van de bewapening, en die de 
moed hebben om zelf, heel bewust, kri
tisch te produceren en te consumeren. 

Om deze weg te kunnen gaan dienen 
wij, zo vervolgt de brief in een zesde para
graaf, gebruik te maken van de ons gebo
den hulpmiddelen. Alszulke 'steunpunten 
voor onderweg' worden genoemd: het re
gelmatig tafelgebed, het van tijd tot tijd be
wust vasten, momenten van inkeer en ver
stilling, de sacramenten. Deze laatste wor
den omschreven als 'gebeurtenissen in 
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ons Ieven waar wij ons naar God buigen 
en zijn herscheppende kracht ervaren'. 
Materie, aardse stoffen, lichamelijke ge
baren zijn daarbij 'voertuig van Gods heil'. 

In een afzonderlijke beschouwing (de 
zevende paragraaf) gaat de brief nag spe
ciaal in op de vraag waarom nu juist de 
kerken zich met zulke 'politieke' zaken als 
de problemen van natuur en milieu bezig
houden. Zij doen dat niet met de pretentie, 
op de stoel van de regeerders te moeten 
zitten. 'Maar zij doen het wei met de over
tuiging, dat zij weten waarom het allemaal 
ging toen de mens op aarde verscheen, 
en dat zij dus iets kunnen vertellen wat de 
mens en de samenleving weer tot zichzelf, 
tot haar eigen waarde voert. Oat geeft 
haar recht van spreken'. Wil men de sa
menleving in de richting van vrede, recht
vaardigheid voor allen en respect voor de 
schepping in beweging krijgen, dan is een 
hefboom nodig die zijn draaipunt buiten 
de wereld heeft. Welnu: deze hefboom is 
het geloof in God en in Jezus Christus. En 
juist dat is, waar de kerken voor staan. 
Vandaar hun betrokkenheid bij deze za
ken. 

Kritische kanttekeningen 
Tot zover een weergave van de hoofdin
houd van de brief 'Bondgenoten in Gods 
Schepping?' van de Nederlandse Bis
schoppenconferenties. Deze brief bete
kent een belangrijke bijdrage aan het con
ciliaire proces en een verheugende be
vestiging van het feit dat oak de Rooms
Katholieke Kerk aan dat proces (al ver
mijdt men de kwalificatie 'conciliair') deel
neemt. 

Dit vast te stellen wil intussen niet zeg
gen dat ik bij de brief geen kritische kantte
keningen zou willen maken. lk beperk mij 
in het nu volgende tot een hoofdpunt. De 
brief zet, zoals gezegd, in met een be
schouwing over 'De scheppende God'. 
Zodanig dat daarbij meteen over de we
reid, al het bestaande, gesproken wordt. 
Daar worden verheven dingen over ge
zegd; op een verhoogde toon. Misschien 
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Concdra~r Proces 

te verhoogd, te lyrisch? Wordt in deze eer
ste paragraaf gesproken over de feitelijke 
wereld, of over een droomwereld? 
Zeker, de bedreigende, benauwende 
werkelijkheid van vandaag komt in de 
brief 66k ter sprake; verderop. De mens, 
die geroepen is om in Gods schepping 
bondgenoot te zijn, blijkt tel kens weer ver
schrikkelijk te falen. Er is de ellende, het 
leed. Is eerst gezegd dat al wat bestaat 
een weerspiegeling is van God, nu heet 
het: Gods werk is ('op vele plaatsen en op 
vele momenten') 'totaal onherkenbaar' 
geworden. Toch gewaagt de brief, zoals 
wiJ hoorden, ook in dat verband nog van 
'een dunne laag van orde en goedheid' 
waarin wij 'nog steeds Ieven'. 

Maar zou het niet beter geweest zijn, in 
de brief meteen bij de benauwende reali
teit in te zetten? Wat 'schepping' is, in de 
door God bedoelde zin, dat weten en ken
nen w1j niet meer. Het Scheppingsverhaal, 
in Genesis 1 (-2), wordt mijns inziens mis
verstaan, als het ge'fsoleerd wordt gele
zen, los van wat er in de Bijbel op volgt. 
Het is niet zozeer de beschrijving van onze 
huidige wereldwerkelijkheid als wei: de 
belofterijke horizon ervan. 

Wie het scheppingsverhaal, Genesis 1 
(-2), leest, ziet hoe Gods scheppend han
delen bestaat uit het krachtdadig schei
den (uiteenwerpen) van datgene wat niet 
b1j elkaar behoort: Iicht en donker, dag en 
nacht, water en land. Oat houdt bij Gene
sis 2 en daarna niet op, maar gaat voort. 
Straks in de roeping van Abraham, in de 
wording en gesch1edenis van Israel, in de 
komst, 1n kruis en opstanding van Jezus 
Christus. De God van de Bijbel is niet de 
God die als Schepper alles al kant-en
klaar heeft (had) afgeleverd, maar die, van 
meet af aan, de striJd aanbindt tegen de 
machten van chaos en du1sternis, opdat 
het Iicht het zal winnen. Genesis 1, het 
scheppingsverhaal, IS, goed beschouwd, 
een Paasverhaal. En geloven in God de 
Schepper is niet zozeer zweren bij het be
staande, of een lofzang aanheffen op de 
schoonheid van de ons omringende we-
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reid, als wei: er vast van overtuigd zijn dat 
tenslotte Gods goedheid zal triomferen 
over aile leed en chaos, die nu nog in de 
wereld (onder andere door toedoen van 
mensen) heersen. Oat menselijke omkeer 
'dringend geboden' is, blijft dan waar, 
maar behoeft dan niet zo zeer moralistisch 
op de voorgrond te worden geplaatst als 
zou alles daarvan afhangen. 

Wie er zo tegenaan kijkt zal minder dan 
de schrijvers van de hier besproken brief 
geneigd zijn, in hooggestemde bewoor
dingen het geschapene als zodanig te be
zingen. Die zal ook niet de behoefte ge
voelen om, zomaar, te gewagen van God 
als 'aanwezig in elk van zijn schepsels'. In 
heel deze inzet van de brief, evenals trou
wens verderop, wordt voor mijn gevoel te 
weinig uitgegaan van de kritische distantie 
die er is tussen God de Schepper en het 
geschapene. Een kritische distantie die 
overigens volstrekt niet in mindering komt 
op het respect dat wij aan de schepping -
waarvan wij deel uitmaken - om Gods wil 
verschuldigd zijn. 

'Wie God is, wordt zichtbaar in het werk 
van de Schepper', stelt de brief. En: 'de 
schepping en haar Schepper staan niet 
vreemd tegenover elkaar'. lk wil dat niet 
ontkennen. Maar het kan voor mijn beset 
pas worden gezegd nadat eerst is gezegd 
dat wij God ontmoeten in Zijn Woord, dat 
is dus centraal in Jezus Christus, in Zijn Ie
ven, kruis en opstanding. 

Rooms-katholieke en reformatorische 
natuurbeschouwing 
lk zeg dit vanuit reformatorisch gezichts
punt. En ik real1seer mij dat hier vermoe
delijk een diepgeworteld verschil tussen 
de rooms-katholieke en de reformatori
sche trad1tie meespeelt. Laat mij dat hier 
kort aanduiden. 

In de rooms-katholieke traditie is het 
denken over de verhouding tussen Evan
gelie en werkelijkheid bepaald door wat 
we kunnen noemen: het harmoniemodel. 
Het Evangelie wordt er graag gezien en 
gepresenteerd als harmonisch aanslui-
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tend bij wat in de werkelijkheid al, van na
ture, aanwezig is. Thomas van Aquino 
heeft dit, in de 13e eeuw, klassiek onder 
woorden gebracht, met zijn uitspraak: 'de 
genade vernietigt de natuur niet, maar ze 
vervolmaakt haar'. Later heeft men het 
hier verwoorde wei (simplificerend) gevat 
in het schema van 'natuur en bovenna
tuur'. De gedachte dus, dat de genade, 
als 'bovennatuur', voortbouwt op wat 
reeds als 'natuur' gegeven is. 

Protestanten hanteren vanouds een an
dere denktrant; meer bepaald door - zeg 
maar - het conflictmodel. Hier wordt het 
Woord, het Evangelie, gehoord als ko
mend van de andere kant, op ons en onze 
wereld (heilzaam-)kritisch ingaand. 'Ge
nade' wordt hier niet verstaan als vervolg-

Protestanten hanteren een 
conflictmodel tussen 
Evangelie en schepping. 

making van de natuur, maar als Gods ant
woord op de zonde. Een gave natuur, af
gedacht van de realiteit van de zonde, 
bestaat niet. Die gaafheid, 'heelheid' van 
de schepping, is er slechts als bel6fte. 

Het zal wei met mijn eigen reformatori
sche herkomst samenhangen, dat de brief 
van de Nederlandse Bisschoppenconfe
rentie mij te veel van het harmoniemodel 
uitgaat. Het kritische en (daarom) belofte
rijke van het Evangelie komt mij er te wei
nig, te secundair, in aan bod. 

Nogmaals, als ik dit zeg, wil ik in het 
minst niet afbreuk gedaan zien aan de, in 
de brief terzake bepleitte, betrokkenheid 
van de kerken op de milieuproblematiek. 
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lntegendeel: waar wij geloven in God de 
Schepper en dus in Zijn toekomst, Zijn ko
mend Koninkrijk voor deze geschapen 
wereld, juist daar is er aile reden toe, van
daag al te doen wat wij kunnen om deze 
wereld, het milieu waarin wij Ieven, voor 
die toekomst te bewaren. 

Of de kerken 'recht van spreken' heb
ben vanwege hun 'weten waarom het alle
maal ging' bij de schepping, zoals de brief 
stelt, weet ik zo niet. Oat klinkt mij nu net 
weer te pretentieus. De kerken en christe
nen moeten liever maar niet doen alsof zij 
de wijsheid in pacht hebben. Maar dat de 
kerken en christenen, vanuit het geloof in 
Jezus Christus en in het in Hem nabijgeko
men Koninkrijk van God, een heel eigen 
motief hebben om tot milieubehoud aan te 
sporen en zichzelf daarvoor in te zetten, 
dat is zeker. Oat motief maakt hen tot 'rent
meesters', om nu een woord uit het CDA
spraakgebruik te hanteren. 

Of is dat woord 'rentmeester' oak nag te 
onbescheiden? In elk geval: wij mensen 
hebben over de natuur geen eigen be
schikkingsmacht. Wij zijn van de ons om
ringende natuur oak en eerst partner; als 
medeschepselen geroepen tot dienst aan 
de schepping. 

De Bijbel begint niet met een, maar met 
twee scheppingsverhalen. In het eerste 
loopt alles uit op de schepping van de 
mens. Die krijgt dan oak de opdracht over 
al het geschapene te 'heersen' (Gen. 
1 :26) - vaak misverstaan woord. Maar in 
het tweede scheppingsverhaal komt de 
mens, omgekeerd, pas in beeld vanwege 
en met het oog op de aarde, die hij mag 
'bewerken' (Gen. 2:5, 15). Het is merk
waardig, dat het woord in de grondtekst, 
dat in de gang bare Nederlandse vertaling 
met 'bewerken' (of 'bebouwen') wordt 
weergegeven, letterlijk 'dlenen' betekent. 
Frappant: de mens is er om de aarde te 
dienenl om op aarde, als in het heiligdom 
(de tempel), dienst te doen! 
Wij hadden dat vergeten. Het is goed dat 
het conciliaire proces ons nu helpt, onder 
andere dit weer in het oog te krijgenl 

Chnsten Democratrsche Verkennrngen 9/89 



t 

l 

J 
It 
t. 
e 
n 

It 

9 

K. Blok en J A de Boer 

Het nationaal 
milieubeleidsplan: 
een ezel stoat zich 
in 't gemeen ... 

Toen de Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
Nijpels, eind 1987 zijn ambtenaren op
droeg om te komen tot een nieuw milieu
beleidsplan lag na een paar maanden een 
eerste concept op tafel dat duidelijk de te
kenen van vermoeidheid toonde waar
mee de ambtenaren na vijftien jaar milieu
beleid zaten: een uitgebreide verhande
iing over het reeds bestaande beleid, zon
der de nieuwe 1mpulsen waar de minister 
op zat te wachten. 

Het roer werd vervolgens geheel omge
gooid. Het bele1d werd niet vanuit de be
staande (beleids)situatie bekeken, maar 
er werd eerst een visie op de lange termijn 
geschetst. Een belangrijke inspirerende 
rol speelde hierbij het rapport van de zo
genaamde Commissie-Brundtland, 'Our 
Common Future' _1 Uit deze lange-termijn
visie ontstond een perspectief van waaruit 
een vruchtbaardere korte-term1jn beleid 
zou kunnen ontstaan. Het Nationaal Mi
lleubeleidsplan (NMP) is op 25 mei 1989 
gepubliceerd. 

In dit artikel zullen we het resultaat van 
deze inspanningen onder de loep nemen. 
We gaan eerst kort in op de opbouw van 
het plan, waarbij we met name zijn strate
gische rol zullen beoordelen. Vervolgens 
zullen we de invulling van het plan op een 
aantal punten becommentarieren. 
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Het NMP in het kort 
Opvallend is de lange zichttermijn van het 
NMP. Er wordt vooruitgekeken tot het jaar 
2015. Van deze vooruitblik wordt een ac
tieplan afgeleid voor de periode 1990-
1993. Het ligt in de bedoeling dat er in 
1993 weer een nieuw N M P uitkomt. Naast 
de bestaande rij uitgangspunten van het 
milieubeleid (stand-still beginsel, de ver
vuiler betaalt, bestrijding aan de bron, 
etc.) wordt een aantal nieuwe principes 
geformuleerd die bedoeld zijn om te ko
men tot duurzame ontwikkeling. Duur
zame ontwikkeling (eigenlijk: sustainable 
development) is het centrale begrip in de 
rapportage van de Commissie Brundt
land. In feite koppelt het de mogelijkheid 
van een langdurig voortgaande economi
sche groei, vooral in de ontwikkelingslan
den, aan een zeer zorgvuldig milieube
heer. Het begrip duurzame ontwikkeling 
wordt in het NMP op drie punten ingevuld: 

integraal ketenbeheer: het sluiten van 
stofkringlopen in de keten grondstof -
produktieproces - produkt - afval en 
de erbij behorende emissies; 

Drs K Blok (1956) 1s wetenschappeiiJk medewerker aan de 
un1vers•te1t van Utrecht en 1s manager biJ bureau Elofys 
Drs. J.A de Boer (1956) IS bele1dsmedewerker b11 het 1nter
prov1nc1aal overleg en IS voor het CDA l1d van de gemeente
raad 1n Utrecht. 
1 World CommiSSIOn on Enwonment and Development. 

Our Common Future. Oxford Un1vers1ty Press. apnl '87. 
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- energie-extensivering: besparen van 
energie tezamen met efficiencyverho
ging en het inzetten van duurzame 
energiebronnen; 

- kwaliteitsbevordering: bevordering van 
kwaliteit (boven kwantiteit) van produk
ten, produktieprocessen, grondstoffen, 
afval en milieu met het oog op langere 
benutting van stoffen in de economi
sche kringloop. 

Het NMP: een strategisch plan 
Voordat we enkele hoofdonderdelen van 
het milieubeleid nader onder de loep ne
men verdienen de strategische aspecten 
van het milieubeleid en de plaats van het 
NMP daarin, enige aandacht. 

Hoewel er destijds geen kabinet over 
een milieumaatregel is gestruikeld, was er 
oak in de jaren zeventig brede aandacht 
voor het milieu. Voor een deel is het NMP 
niet meer dan een eigentijdse weergave 
van problemen die toen al gesignaleerd 
zijn. Voorzover er in die tijd beleids
doelstellingen zijn geformuleerd, zijn ze 
maar zeer gedeeltelijk gerealiseerd. Bij 
het begin van een nieuwe fase in het mi
lieubeleid moet voorkomen worden dat 
vergelijkbare bestuurlijk-strategische tau
ten het milieubeleid opnieuw Iaten verzan
den. 

In de - weinig vruchtbare - discussie 
in de jaren zeventig werd het milieubeleid 
sterk gekoppeld aan economische groei. 
Toen de economie vervolgens ernstig 
stagneerde verdween de aandacht voor 
deze invalshoek. Mede daardoor verloor 
het milieubeleid iedere politieke prioriteit 
op het moment dat herstel van de werkge
legenheid en reductie van het financie
ringstekort centraal werden gesteld. 

lnmiddels duurt het economisch herstel 
al enige jar en en is de toestand van het mi
lieu verder verslechterd. In het NMP wordt 
niet de academische discussie over groei 
en milieu gevoerd. Voor het op orde bren
gen van het milieu behoeft groei niet te 
worden afgezworen, die kan er zelfs be
hulpzaam bij zijn (dat laatste komt min of 
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meer overeen met de benadering die de 
Commissie-Zijlstra onlangs presenteerde.2 
In het NMP worden bovendien pogingen 
gedaan de gevolgen voor groei, rente
stand en werkgelegenheid van de ver
schillende beleidsscenario's in beeld te 
brengen. De beperkte, negatieve effecten 
voor deze en andere parameters worden 
nuchter als de onvermijdelijke effecten 
van het noodzakelijke milieubeleid geac
cepteerd. Samengevat zou de volgende 
conclusie kunnen worden getrokken: voor 
het welslagen van het milieubeleid be
hoeft economische groei niet te worden 
bestreden, andersom mag het milieube
leid niet opnieuw haperen wanneer de 
ontwikkeling van de economie onver
hoopt tegenvalt. 

Het spreekwoord 'de put dempen als het 
kalf verdronken is' is misschien wat 
scherp als algemene typering van het mi
lieubeleid maar het is opmerkelijk dat veel 
maatregelen pas worden genomen wan
neer de situatie zo slecht is, dat die voor de 
mens zelf bedreigend wordt (drinkwater 
en afbraak ozonlaag). Juist door die zicht
bare nadelen ontstaat er in de bevolking 
een breed draagvlak voor een krachtig 
milieubeleid. In het NMP wordt aan dat 
draagvlak terecht veel aandacht besteed 
getuige het volgende citaat: 'Het milieube
leid is er in algemene zin op gericht afwen
telingsmechanismen tegen te gaan en om 
individuele burgers en bedrijven verant
woordelijk te maken en ze te belonen voor 
het milieubeheer'. Wat betreft dat draag
vlak moet er overigens rekening worden 
gehouden met een flinke tegenstrijdig
heid: ondanks bezorgdheid voor het mi
lieu ontwikkelen steeds meer mensen een 
bestedingspatroon dat milieubelastend is: 
meer afval en meer mobiliteit. Een extra 
argument voor het CDA-pleidooi om de 
loonruimte allereerst te besteden aan 
werk en milieu? 

2 Econom1sche groe1, Rapport van een comm1ss1e van het 
Wetenschappel11k lnst1tuut voor het CDA. Van Loghum 
Slaterus, april 1989 
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Het draagvlak voor 
ingrijpende 
milieumaatregelen is nu 
aanwez1g. 

Er is nog een aspect dat een werkelijk 
lange-termijnbeleid bedreigd. Na de grate 
eensgezindheid die vaak ontstaat na het 
plegen van een scherpe analyse, in dit ge
val van het milieuvraagstuk, wordt soms 
uit faseringsoverwegingen, gestart met 
pijnloze maatregelen. Vervolgens is de 
kans reeel dat het beleid hapert wanneer 
de aandacht in politiek en publieke opinie 
is verslapt en meer ingrijpende maatrege
len aan bod komen. 

Voor een strategische fasering van het 
NMP betekent het bovenstaande het vol
gende. Het draagvlak in de bevolking 
voor milieumaatregelen is op dit moment 
meer dan voldoende. Van het begin af 
aan moeten in de aanpak dan ook de in
grijpende, soms pijnlijke voorstellen wor
den opgenomen. lndividuele burgers 
kunnen zo in staat worden gesteld hun mi
lieubewustzijn om te zetten in concreet 
handel en. 

We kunnen ons afvragen waarom het 
kabinet niet al op dit moment met een 
krachtdadiger plan is gekomen. Hiervoor 
ziJn verschillende oorzaken aan te wijzen. 
In de eerste plaats is er de psychologie 
van het beleid. Na de klap van het bericht 
dat er heel wat loos is met het milieu, 
bestaat de neiging om het m de beleids
sfeer dan maar zachtjes aan te doen. Ge
heel ten onrechte, want juist op dit mo
ment worden ingrijpende maatregelen 
verwacht en ook geaccepteerd. Een 
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tweede punt is een gebrek aan durf, ener
zijds binnen het Ministerie VROM zelf, 
waar in een aantal gevallen een fatalisti
sche houding is ontstaan door de tot nu 
toe vaak marginale positie van het milieu
beleid. Anderzijds ook bij het kabinet als 
geheel, waarbij een aantal ministeries de 
belangen waarvoor zij staan, zo goed mo
gelijk hebben 'verdedigd' tegen het mi
lieubeleid en daarmee toch noodzakelijke 
maatregelen hebben vertraagd. Als derde 
oorzaak moet worden genoemd dat in een 
aantal gevallen het instrumentarium voor 
een krachtiger beleid nag niet aanwezig 
was. 

Overigens is het NMP zo realistisch op
gezet dat het voor verschillende terreinen 
harde ijkpunten formuleert. Als vorm van 
'over het graf heen regeren' is het volko
men: als doelstellingen in 1994 niet zijn 
gehaald moet de aanpak in een hogere 
versnelling. 

Aan het eind van deze algemene beoor
deling van het NMP staan we kort stil bij de 
wijze waarop burgers, organisaties en be
drijven bij de realisatie zullen worden be
trokken. De laatste jaren voor het CDA te
recht een toetssteen van beleid. Er wordt 
gezocht naar mogelijkheden om de con
sument meer invloed en verantwoordelijk
heid te geven, de invoering van het milieu
keur is daarvan een voorbeeld. Van be
drijven wordt grate betrokkenheid en 
creativiteit verwacht, zoals bij het ontwik
kelen van 'milieuzorgsystemen' die aan 
het begrip interne milieuzorg inhoud moe
ten geven. Na het 'milieu pact' tussen VNO 
en FNV een uitnodiging van de overheid 
om woorden in daden om te zetten. Een 
concrete mogelijkheid biedt de vrijwillige 
opstelling in 1990 van kilometerreductie
plannen door bedrijven en instellingen. 
De overheid heeft hiervan hoge verwach
tingen. Maar zij zou moeten aangeven, 
dat, wanneer die beschaamd worden, het 
opstellen verplicht wordt. Slechts de aan
beveling om in reclamecodes duurzame 
ontwikkeling als toetssteen op te nemen, 
wekt de lachlust op. Het kan wei een ma-
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nier zijn om iedere commerciele zender biJ 
voorbaat te ontmoedigen. 

Commentaar op onderdelen 
Op een aantal andere punten biedt het 
NMP belangrijke aanzetten voor nieuw 
beleid, bijvoorbeeld op het gebied van kli
maat en energie. Er zijn echter nog be
langrijke lacunes. In sommige gevallen is 
dit niet goed te begrijpen (zoals bij het af
valbeleid), in andere gevallen is er duide
lijk sprake van onmacht om tot een vol
doende krachtig beleid te komen (onder 
andere bij het verkeer). Tenslotte moeten 
we bij sommige terreinen wachten op 
meer concrete plannen (bijvoorbeeld op 
het Bestrijdingsplan Verzuring). We zullen 
een aantal onderwerpen nu bespreken. 

Klimaat en energie 
Kijken we naar de invulling van het NMP 
dan valt om te beginnen op de eerste
plaats-notering die het thema 'Verande
rlng van klimaat' op de milieu-top-tien 
heeft weten te bereiken. In een vor1g 
milieuplan3 werden de hiermee aange
duide milieuproblemen, de afbraak van 
de ozonlaag en het broeikaseffekt nog 
slechts 'gesignaleerd'. Over de problema
tiek van de ozonlaag heerst groot opti
misme na het goedkeuren van het Proto
col van Montreal waarin een sterke reduc
tie van het gebruik van CFK's wordt voor
gesteld. Dit optimisme betreft niet aileen 
het punt van de CFK's zelf, maar ook het 
feit dat het mogelijk is gebleken om een 
wereldwijde milieu-overeenkomst te be
reiken. 

Wereldwijde overeenkomsten zijn even
zeer noodzakelijk om iets te kunnen doen 
aan de broeikasproblematiek Het NMP 
kiest daarnaast ook voor een directe aan
pak in Nederland. De broeikasproblema
tiek IS in hoge mate een energie
gerelateerd probleem. De energievoor
ziening is hiermee, meer dan ooit, een on
derwerp van milieuzorg geworden. Het 
NMP onderstreept dit door het opnemen 
van de doelstelling dat de emissie van 
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C02 in het jaar 2000 moet zijn gestabili
seerd op het niveau van 1989/1990. Na 
het jaar 2000 zou de C02-emissie moeten 
dalen. Het is voor het eerst dat een ener
gieverbruiksdoelstelling in deze absolute 
termen is geformuleerd. Dit is een belang
rijk winstpunt. Ook belangrijk is dat het 
hele energiebesparingsbeleid, dat de 
laatste Jaren op een laag pitje was gezet, 
weer nieuw Ieven is ingeblazen. Dit moet 
echter nog slechts als een eerste aanzet 
worden gezien. Om te beginnen is het nu 
in gang gezette beleid waarschijnlijk niet 
voldoende om de doelstelling voor het 
jaar 2000 te halen. Belangrijker is echter 
dat - en hierover heerst in wetenschap
pelijke kring brede overeenstemming -
de nu geformuleerde doelstelling zeker 
niet voldoende is om het optreden van het 
broeikaseffect te beperken. Dit geldt des 
te meer als we ook de ontwikkelingslan
den nog enige groeiruimte, ook 1n het 
energieverbruik, willen gunnen. 

Voor Nederland stelt het NMP concrete 
maatregelen voor. Het meest opmerkelijk 
is het stellen van rendementseisen voor 
bijvoorbeeld CV-ketels, koelapparatuur 
en wasmachines. Dit kan geheel binnen 
het kader van de reeds bestaande maar 
slapende Wet Energiebesparing Toestel
len. Tot nu toe werd het stellen van op 
deze wet gebaseerde rendementseisen 
steeds afgehouden met een verwijzing 
naar de EG. Nu wordt een 'offensieve be
nadering' voorgesteld een benadering 
die eerder dit jaar met succes werd ge
volgd met betrekking tot de katalysator 
voor kleine auto's. 

Ook in de woningbouw worden stren
gere normen gesteld. Zo zal - voorlopig 
nog in het kader van de gemeentelijke 
bouwverordeningen - een hogere isola
tiewaarde worden geeist. Daarbij is wei de 
nodige financiele ruimte voor de gemeen
tes om de voorzieningen te kunnen treffen 

3 lndrcatref Meeqarenprogramma Mllreubeheer 1987~ 
1991. Tweede Kamerstuk 19707 nrs 1 ~2. september 
1986 
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van belang. Uiteindelijk zullen de isolatie
normen worden vastgelegd in het Bouw
besluit van de Rijksoverheid, dat in verge
lijking met zijn oorspronkelijke opzet aan
zienlijk zal moeten worden aangescherpt. 
Uitgangspunt zou moeten zijn de alge
mene introductie van de minimum
energiewoning die behalve met een zeer 
goede isolatie ook is uitgerust met warmte
terugwinning en een goede situering ten 
opzichte van de zon. 

Er is te weinig aandacht 
voor energiebesparing 
door de industrie. 

Een ander belangrijk punt is de wens 
om harde afspraken te maken met de 
nutsbedrijven over hun rol in het bevorde
ren van energiebesparing. Meest essen
tieel hierin is de ook in het NMP genoemde 
voorfinanciering van besparingsinveste
nngen v1a de energierekening. Oat dit een 
succes kan zijn bewijzen de sinds kort bij 
een aantal bedrijven lopende 'lampen
acties', waarbij energiezuinige lam pen 
met korting en op afbetal1ng kunnen wor
den aangeschaft. 

Overigens wordt het bestaande bespa
ringsbeleid over de gehele breedte finan
cieel versterkt, bijvoorbeeld het energie
onderzoek na-isolatieprogramma's en de 
subsidies voor warmte/krachtkoppeling. 
Overzien we het gehele pakket dan moe
ten we constateren dat vooral het beleid 
met betrekking tot de industrie - goed 
voor ruim 40% van het energieverbruik -
nog wei de nodige versterking behoeft. 

Chr~sten Democrat,sche Verkenn1ngen 9/89 

De uitstoot van kooldioxide, het belang
rijkste broeikasgas, is niet aileen een ge
volg van het energieverbruik. Ook de ant
bossing op wereldschaal speelt hierbij 
een rol. Door de elektriciteitsproducenten 
is geopperd - en dit is ook in het verkie
zingsprogramma verwoord - om bebos
sing en herbebossing te financieren uit 
een opslag op de energieprijs. De achter
liggende gedachte is dat de kooldioxide
emissies van bijvoorbeeld een elektrici
teitscentrale worden 'gecompenseerd' 
door de opname van kooldioxide door de 
aan te planten bossen. 

We kunnen zo op korte termijn iets doen 
wat niet aileen het broeikaseffect beperkt, 
maar in de betreffende Ianden nog veel 
grotere milieuvoordelen biedt (voorko
men erosie, behoud van soorten en der
gelijke). Wat benadrukt moet worden is de 
symbolische functie. We kunnen op deze 
wijze Derde-Wereldlanden steunen om zo 
hun bijdrage aan de oplossing van het
zelfde probleem te leveren, maar het ont
slaat ons niet van de plicht om daarnaast 
onze eigen emissies van kooldioxide fors 
aan te pakken. 

Verkeer 
Na de 'bekering' van minister Smit-Kroes 
verbaast het niet dat het NMP afstand 
neemt van Tweede Structuurschema Ver
keer en Vervoer (november 1988). Die at
stand uit zich echter vooral in mooie woor
den (meer aandacht voor fiets en open
baar vervoer, meer gebruik van prijsme
chanisme om de automobilist uit de auto 
te krijgen). Uitgedrukt in autokilometers 
valt de extra reductie echter tegen (zie ta
bel): in 2010 wordt er nog altijd 50% meer 
gereden dan in 1986. Wanneer we de 
groei van het autoverkeer werkelijk willen 
afremmen zullen er behalve financiele 
prikkels ook fysieke maatregelen moeten 
worden getroffen, al was het maar om niet 
op een paard te wedden. 

De aanpak uit de Vierde Nota Ruimte
lijke Ordening om met behulp van bereik
baarheidsprofielen de afstemming tussen 
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verkeers- en vervoersbeleid en woon/ 
werklokaties te sturen zal voor de lagere 
overheden een meer verplichtend karak
ter moeten krijgen. Hierbij worden drie 
soorten lokaties onderscheiden, van A 
(openbaar-vervoer) tot C (auto), waar be
paalde activiteiten wei en andere niet zijn 
toegestaan. De concretisering in het 
Structuurschema valt echter tegen: het 
zou wenselijk zijn om de lokaties te her
waarderen, zo kunnen veel C-lokaties een 
8- of A-status krijgen. Op dit punt is er de 
afgelopen jaren, aile mooie doelstellingen 
ten spijt, weinig gerealiseerd. Aan de 
stormachtige ontwikkeling van kantoor
en bedrijvenlokaties langs op- en afritten 
van snelwegen zal bijvoorbeeld spoedig 
een eind moeten worden gemaakt. Het 
parkeerbeleid behoort hier direct op aan 
te sluiten. Oak hier blijkt de praktijk harder 
dan de leer. Zolang over parkeernormen 
voor bedrijfsterreinen, recreatie- en win
kelcentra geen sluitende afspraken wor
den gemaakt tussen Rijk, provincies en 
gemeenten, zal geen enkele gemeente 
haar nek uitsteken - je laat immers geen 
werkgelegenheid naar een buurgemeente 
ontsnappen! 

Een kritisch oordeel over de 1n het SVV 
opgenomen plannen voor uitbreiding en 
capaciteitsverhoging van het hoofdwe
gennet ontbreekt (met circa 20 mid tot 
2010 nag altijd meer dan de investeringen 
in openbaar vervoer). Het verdient aanbe
veling om de plannen voor wegenaanleg 
kritisch te toetsen op de bijdrage aan ca
paciteitsvergroting. Hoe contraproduktief 
dergelijke projecten kunnen zijn is bijvoor
beeld zichtbaar geworden bij de duide
lljke afname van het gebruik van de Zoe
termeerlijn na de opening van het Prins 
Clausplein bij Leidschendam. Bij de door 
ons gesuggereerde heroverweging kan 
ruimte worden gecreeerd voor het nood
zakelijk verkeer ten koste van het 
forensen- en recreatief verkeer. Tegen 
vergroting van de bereikbaarheid (door 
verbetering van knooppunten en verbre
ding) bestaat minder bezwaar mits tegelij-
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kertijd een strook wordt vrijgemaakt voor 
zakelijk verkeer en carpoolers. 

Over de explosieve toename van het 
luchtverkeer zwijgt het NMP. Wanneer op 
dit punt geen doelstellingen worden gefor
muleerd zal de NV Luchthaven Schiphol 
haar capaciteit verdubbelen en met het 
nieuwe Zestienhoven via een achterdeur 
de tweede nationale luchthaven realise
ren. Ook het NMP presenteert de TGV als 
alternatief voor het vliegverkeer tot 1 000 
km. Van de gewenste verschuiving zal 
niets terecht komen als het vliegverkeer 
vrij spel krijgt en de hoge investeringen 
zullen weggegooid geld blijken te zijn. Er 
zal overtuigingskracht nodig zijn om de 
milieubewuste burger er van te doordrin
gen dat vliegvakanties een grate belasting 
voor milieu en ruimte, hier en elders bete
kenen. 

Tabel 
Ontwikkel1ng van het aantal autokilometers (in
dex 1986 = 1 00). 

1994 2000 2010 
Structuurschema-bele1d 120 126 156 
NMP-beleid 117 120 148 

Landbouw 
'In economische sectoren waarin structu
rele aanpassingen ook om andere dan mi
lieuredenen noodzakelijk zijn, zoals in de 
landbouw, . . , kunnen op korte termijn 
maatregelen bedoeld in scenario Ill (het 
meest vergaande) worden genomen. 
Deze maatregelen kunnen ook worden 
getroffen in industriele sectoren die een 
snelle ontwikkeling doormaken'. De hier 
geciteerde strategielijn u1t het NMP geeft 
treffend de positie weer waarin de Neder
landse landbouw verkeert. 

Door de grate dynamiek en flexibiliteit 
heeft onze agrarische sector zich op de 
wereldmarkt een sterke positie verwor
ven. De sociale consequenties worden 
geaccepteerd; de jaarlijkse afname van 
het aantal bedrijven met circa 2% en de 
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relatief slechte inkomenspositie van boe
ren in sectoren die het op de markt niet 
redden (zoals de akkerbouw). De nega
tieve effecten voor milieu, natuur en land
schap zijn veel te laat onderkend maar 
daar1n staat de landbouw niet aileen. Het 
komt hard aan wanneer er in de NMP-stra
tegie voor wordt gekozen die schade in 
een hoog tempo ongedaan te maken 
maar het is n1et van logica ontbloot. Zo 
gaat bijvoorbeeld het succes van de 
glastu1nbouw gepaard met een hoog in
vestenngsniveau en dan ligt het voor de 
hand die sectoren te vragen snel een 
einde te maken aan de vervu1ling door ge
wasbescherm1ngsm1ddelen en de grote 
hoeveelheden afval, waaronder folies en 
kunstmat1ge substraten, te beperken en 
zoveel mogelijk te hergebruiken. 

Maar het voorziene tempo is niet zonder 
ns1co voor de landbouw. Als bij de evalua
tle 1n 1994 blijkt dat de technologische ont
wikkelingen die de landbouw 'veilig, duur
zaam en concurrerend' moeten maken 
hebben gefaald, geeft het NMP aan dat 
volume-maatregelen (bijvoorbeeld beper
king van de veestapel) aan de orde kun
nen komen. Een discussie op dit moment 
over d1t 'zwaard van Damocles' zou de uit
voering van het NMP ongetwijfeld verlam
men. Het NMP kiest terecht voor de weg 
van de medeverantwoordelijkheid: aan
geven wanneer een evenwichtssituatie 
moet z1jn bereikt en instrumenten voor de 
1ndiv1duele boer aandragen. Daarnaast 
rekent het NMP op een ommezwaai van 
de toeleverende industrie (kunstmest, 
veevoeder en gewasbescherming), al 
was het maar uit lijfsbehoud). 

Kan dat zwaard n1et beter uit de Iucht 
worden gehaald? Oat zou slechts kunnen 
wanneer de voorgestelde milieumaatre
gelen zo vergaand zouden ziJn dat enige 
vertrag1ng acceptabel is. Daarvan is ech
ter geenszins sprake. Om een tweetal 
punten te noemen. 
- De reductie van de ammon1ak-uitstoot 

moet volgens 'Zorgen voor Morgen' 
80% bedragen, het NMP noemt 50 a 
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70%. Samen met andere maatregelen 
kan dit het behoud van slechts 20% 
van het Nederlandse bos garanderen. 

- De terugdringing van de overbemes
ting richt zich vooralsnog op het slui
tend maken van de fosforbalans. Voor 
stikstof ligt dat minder eenvoudig, maar 
het landelijk overschot bedraagt het 
twee- tot drievoudige met aile gevolgen 
voor oppervlakte- en drinkwater van 
dien. Pas na 1991 moet deskundig ad
vies leiden tot maatregelen om de to
tale stikstofgift in sterke mate te reduce
ren. 

Tenslotte zij nog opgemerkt dat het mis
schien wat eenzijdig lijkt dat bij de land
bouw met een volumebeleid wordt 'ge
dreigd'. Bedacht moet worden dat de ijk
punten die voor andere sectoren zijn aan
gegeven impliciet ook de mogelijkheid 
van een volumebeleid inhouden. 

In de Structuurnota Landbouw die na 
het NMP is gepresenteerd, worden aan
vullende instrumenten aangekondigd om 
de vermesting te bestrijden. Naast reduc
tie van het aantal graasdieren per hectare 
betreft dit een hefting op kunstmest. Wat 
dit laatste betreft moet voorop staan dat 
de fosfor- en stikstofg1ft in de vorm van 
kunstmest, organische meststoffen en 
dierlijke mest als een geheel worden be
schouwd. Terugdringing van het gebruik 
van kunstmest is zeer voor de hand lig
gend en is bovendien noodzakelijk voor 
een gegarandeerde afzet van de groot
schalig verwerkte mestoverschotten. Een 
hefting op kunstmest kan de realisatie van 
deze beide doeleinden in eerste instantie 
bevorderen. Het is echter ook denkbaar 
dat, nadat de mestboekhouding op korte 
termijn is uitgebreid tot een goed functio
nerende algemene mineralenboekhou
ding, de h1eraan gekoppelde surplushef
fing tot dezelfde resultaten leidt. 
Voor deze korte beschouwing is net als in 
het NMP de milieuhygienische invalshoek 
gekozen. Deze benadering heeft echter 
ook een keerzijde: de ruimtelijke conse
quenties van het milieubeleid komen vrij-
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wei niet aan de orde. Op een aantal con
crete projecten na worden er geen ge
biedsgerichte doelstellingen geformu
leerd terwijl het milieubeleid wei extra 
ruimtebehoefte veroorzaakt: areaaluitbrei
ding door een ruimere vruchtwisseling, te
rugdringing van de verdroging en natuur
ontwikkeling. Er zijn duidelijke spannin
gen met andere claims, zoals de behoefte 
aan medegebruik ten behoeve van de re
creatie, stiltegebieden en de bouw van 
circa 1 miljoen woningen in de Randstad. 
Oat vraagt om prioriteitsstelling: waar kan, 
gelet op de beperkte ruimte en de milieu
hygienische doelstellingen, iets wei of 
niet? Het zal niet de bedoeling zijn om via 
een achterdeur alsnog het volumebeleid 
binnen te halen, maar deze afwegingen 
kunnen leiden tot een reductie van het 
areaal of een sterkere concentratie van 
bepaalde agrarische sectoren in be
paalde landsdelen. De ruimtelijke keuzen 
moeten ook in het belang van de land
bouw zichtbaar worden gemaakt en be
trokken worden bij de inzet van instrumen
ten als bedrijfsbeeindiging, landinrichting, 
stimulering en braaklegging. 

Afval 
Wie leest dat het 'integrale ketenbeheer', 
het sluiten van de stofstromen, een hoofd
doelstelling van het beleid is geworden 
kijkt raar opals de hoofdstukken over afval 
aan de orde komen. Op dit punt zou de mi
nister - als dat bij de behandeling van het 
N M P nog kan - zonder meer terug
gestuurd moeten worden om zijn huis
werk over te doen. 

In 1979 is door de Tweede Kamer een 
motie aangenomen over het afvalbeleid 
(de zogenaamde motie-Lansink4). Hoog
ste prioriteit: het voorkomen van het ont
staan van afval. Het ministerie verwacht in 
het jaar 2000, twintig jaar later dus, slechts 
1 0% van het totale afval via preventie te 
hebben vermeden. Concrete maatrege
len die hiertoe zouden moeten lei den wor
den nauwelijks genomen, terwijl ander
zijds het ministerie geen enkel vat heeft op 
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de autonome groei van de afvalhoeveel
heden, onder andere door de introductie 
van nieuwe produkten. Op geen enkel be
leidsonderdeel is het nemen van concrete 
stappen in zo'n mate achtergebleven bij 
de formele doelstellingen. 

Het is overduidelijk dat zowel het storten 
als het verbranden van afval voorbeelden 
zijn van niet-gesloten ketens. Het storten 
- momenteel nog de belangrijkste vorm 
van verwijdering - moet in het jaar 2000 
teruggebracht zijn tot 10% van de afval
stroom. Onverlet blijft daarmee dat het 
areaal aan stortplaatsen in Nederland tot 
het jaar 2000 nog meer dan verdubbelen 
zal. Het reduceren van de afvalstroom 
naar de stortplaatsen wordt tevens voor 
een belangrijk deel vervangen door het 
opvoeren van de jaarlijkse capaciteit voor 
afvalverbranding met 4 miljoen ton. De 
doelstelling zou op zijn minst moeten zijn 
het sneller en vollediger afbouwen van de 
vuilstort tot het jaar 2000 en het voorko
men of zoveel mogelijk beperken van de 
bouw van nieuwe verbrandingscapaciteit. 

Een belangrijke maatregel die het afval
beleid zou moeten versterken is het op 
enige termijn, bijvoorbeeld vanaf 1995, 
geheel verplicht stellen van gescheiden 
inzameling van de organische fractie 
(groente-, fruit- en tuinafval) van het huis
houdelijk afval. Op dit punt blijft het NMP 
onduidelijk, evenals de eerdere Preventie
nota.5 

Veel meer aandacht dan nu vraagt 
- ook vanuit energie-oogpunt - het 
kunststofafval. Sleutel hiertoe is het pro
duktbeleid. Het is onmogelijk om tot pre
ventie en hergebruik te komen zonder dat 
de overheid zich intensief met de opbouw 
en samenstelling van de primaire produk
ten bemoeit. Zo is het noodzakelijk om 
- bijvoorbeeld bij het huishoudelijke at
val - het aantal typen kunststof per toe
passing aanzienlijk te beperken met het 

4 Kamerstukken II. 1979-1980 15800. nr 21 
5 Notrtre rnzake preventre en hergebrurk van afvalstoffen. 
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oog op de betere mogeliJkheden van re
cycling. Het bouw- en sloopafval is een an
der voorbeeld van een categorie waar een 
veel snellere ombuiging naar meer herge
bruik mogeliJk is. Hergebruik heeft als be
langrijk nevenvoordeel dat het grondstof
gebruik in de bouw drastisch wordt be
perkt. Die beperking is zeer gewenst door 
de negatieve effecten voor natuur- en 
landschap van bijvoorbeeld de grindwin
nmg in Limburg. 

Een belangrijk punt van aandacht is het 
afval dat gevaarlijke stoffen bevat. Zorge
lijk is dat het NMP dit soort afval rangschikt 
onder de milieu-effecten met een risico
karakter.6 Vanuit de gedachte van het ln

tegraal ketenbeheer zou de benadering 
hier veeleer moeten zijn het beheersen 
van de gehele stroom van de betreffende 
stoffen. Bij de technologie die ons nu ter 
beschikking staat is er vrijwel geen stof 
meer waarvan de emissie van het milieu 
niet te voorkomen is. Veelal is er een scala 
van mogelijkheden beschikbaar (gebruik 
van andere stoffen, andere produktiepro
cessen, recycling van de stof, toepassen 
van zuiveringsinstallaties). 

Zo is het gewenst dat de toe passing van 
halogeenhoudende koolwaterstoffen 
(PVC) in produkten vergunningplichtig 
wordt, waarbij de toelatingscriteria gelei
delijk worden verscherpt. Een ander voor
beeld is het vliegas dat voorlopig nog in 
grote hoeveelheden vriJ komt uit kolen
centrales. Hergebruik is al wei gangbaar 
maar er zou - in eerste instantie - gemikt 
moeten worden op beter gebonden toe
passingen (bijvoorbeeld kunstgnnd) dan 
nu veelal nog gebruif:eliJk. Tevens zou 
hergebruik in de wortingbouw moeten 
worden beperkt. Daarnaast dient een 
lange-termiJn-ontwikkeling te worden ge
start die is gericht op het verWilderen van 
schadelijke elementen en nuttige metalen 
uit de vliegas. 

Het klein chemisch afval (batterijen, TL
Iampen en dergelijke) vergt een krachtda
diger aanpak. Hier ligt een veelheid van 
instrumenten, bijvoorbeeld fysieke regule-
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ring (verbod), toepassing van een milieu
keur, statiegeld of een hefting (milieu-tax). 
Fysieke regulering is het meest effectief en 
lijkt voor een aantal produkten nu al ge
wenst. lndien fysieke regulering in de 
vorm van een verbod niet mogelijk is zou 
de fabrikant in elk geval verantwoordelijk 
moeten worden gesteld voor de recycling 
van zijn produkten. In zo'n geval kan sta
tiegeld een hulpmiddel zijn om een goede 
inzamelrespons te krijgen. Het alternatief 
voor statiegeld is een voor de burger zeer 
goed toegankelijk inzamelsysteem. Het 
milieukeur is ook tot op zekere hoogte toe
pasbaar, bijvoorbeeld voor stoffen met 
een beperkte schadelijkheid. Hetzelfde 
geldt voor heffingen, maar de vraag is in 
hoeverre deze effectief zijn. Het gaat im
mers veelal om toch al vrij dure produkten 
- denk bijvoorbeeld aan batterijen - en 
slechts een excessief hoge hefting zal ef
fect hebben. In zo'n geval is een directe 
verbodsbepaling voor aile partiJen minder 
omslachtig en daarmee veel voor de hand 
liggender. 

Slot 
Samenvattend komen we tot de volgende 
beoordeling. Het Nationaal Milieube
leidsplan richt zich op een juiste lange ter
mijnvisie met haar keuze voor duurzame 
ontwikkeling met de uitwerking 'integraal 
ketenbeheer' en dergelijke. De keuze van 
het Jaar 1994 als ijkjaar is belangnjk en 
strategisch juist. Het plan analyseert on
voldoende de oorzaken waardoor het mi
lieubeleid tot nu toe is vastgelopen. Uit
voering van het NMP staat of valt met het 
nemen van ingrijpende maatregelen juist 
op korte termijn, aangezien het draagvlak 
nu groot is. De aanpak die op een aantal 
deelterreinen is gekozen lijkt onvoldoende 
om de gestelde doelen te bereiken. 

6 Omgaan mel rrsrco·s. Mrnrsterre VROM. urtgebrachttege· 
irJk met het Natronaal Mrlreubelerdsplan. Den Haag, mer 
1989 
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Nederlandse Antillen en Aruba 

Dr. W. de Kwaadsteniet 

Nederlandse Anti lien, 
Aruba, Nederland 

De ontwikkeling van de Nederlandse An
til len en Aruba naar verdergaande zelf
standigheid en vervolgens onafhankelijk
heid is goede aandacht en veel belang
stelling waard. Zowel ten aanzien van 
Aruba als met betrekking tot de Neder
landse Antillen - zij het in niet geheel ge
lijke posities - is en blijft de zaak actueel. 
De jongste geschiedenis maakt dit tot op 
de dag van vandaag duidelijk. 

Statuutverhouding 
De Ianden van het Koninkrijk aanvaard
den in 1954 een nieuwe rechtsorde, neer
gelegd in het Statuut voor het Koninkrijk 
der Nederlanden. Oat gebeurde nadat 
reeds in de bekende radiorede van 7 de
cember 1942 koningin Wilhelmina ge
sproken had over geheel nieuwe verhou
dingen tussen de rijksdelen. Het Statuut 
gaf in 1954 een belangrijke mate van auto
nomie, grotere zelfstandigheid en gelijk
gerechtigdheid binnen het staatsverband 
aan Suriname en de Nederlandse Anti lien. 
Het Statuut was geen einddoel, maar een 
stap op weg naar onafhankelijkheid. 

Onafhankelijkheid verwierf Suriname 
zich met ingang van 25 november 1975. 
Vanaf ongeveer 1975 kwam ook de onaf
hankelijkheid van de Nederlandse Anti lien 
- zes eilandgebieden: Cura<;:ao, Bonaire, 
Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba, als-
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mede Aruba - in de discussies meer naar 
voren, op allerlei niveaus en uiteraard dus 
ook tussen de ministers en de parlementa
riers van de betrokken Ianden. Oat vroeg 
t1jd. De verhoudingen tussen Aruba en 
Cura<;:ao lieten te wensen over. Ter zake 
volgden de rondetafelconferenties van 
1981 en 1983. Het eilandgebied Aruba 
koos - los van de overige vijf eilandge
bieden - per 1 januari 1986 voor een sta
tus aparte, gekoppeld aan onafhankelijk
heid, na een overgangsperiode van tien 
jaar, op 1 januari 1996. Dit heeft zijn be
slag gekregen via de vereiste regelingen 
in 1985 en is vastgelegd in een wijziging 
van het Statuut voor het Koninkrijk der Ne
derlanden. Sinds 1 januari 1986 is Aruba 
dus een afzonderlijk land, naast het land 
de Nederlandse Antillen, dat gevormd 
wordt door de vijf overgebleven eilandge
bieden. Anders gezegd: het Koninkrijk 
der Nederlanden bestaat sinds ruim drie 
jaar uit Nederland, de Nederlandse Antil
len en Aruba. De Nederlandse Antillen 
van de vijf wensten hun positie toen nog 
niet ter discussie te stellen. In het Statuut is 
vastgelegd, dat Aruba de rechtsorde van 
het Statuut aanvaardt voor een over
gangsperiode naar de onafhankelijkheid 
en dat ten aanzien van Aruba deze rechts-

Dr W de Kwaadsten1et (1928) 1s lid van de Tweede Kamer 
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orde eindigt met ingang van 1 januari 
1996 (preambule en artikel 62, Statuut). 

Blijvende relatie 
Onafhankelijkheid van Aruba en ook die 
van de Nederlandse Antillen brengt 
geensz1ns met zich mede dat Nederland 
dan geen interesse meer of ook maar een 
verminderde belangstelling zou hebben 
voor die beide Ianden, de Nederlandse 
Antillen en Aruba. Het duidelijkste bewijs 
daarvoor IS, dat sinds 1978 van Neder
landse zijde de gedachte naar voren is ge
bracht van een ook dan blijvende spec1ale 
relat1e, aangeduid als een 'gemenebest 
sui generis' (een eigensoortige gemene
bestrelatie) van Nederland en de Neder
landse Antillen, hebben verworven.1 Dit 
Nederlandse aanbod, later vastgelegd in 
een op 6 juni 1985 praktisch kamerbreed 
aanvaarde motie-De Kwaadsteniet, geldt 
uiteraard sinds 1986 behalve voor de Ne
derlandse Antillen ook voor Aruba. 

Op deze wijze kan er een eigensoortige 
gemenebestverhouding van onafhanke
lijke staten ontstaan, in plaats van de hui
dige Statuutverhouding van de nog afhan
kelijke Ianden Aruba en de Nederlandse 
Anti lien. 

Achtergrond 
Het is wellicht goed nog wat nader in te 
gaan op de achtergrond van de benade
ring van de ontwikkeling van afhankelijk
heid naar onafhankelijkheid. Ook alleven 
wij nu inmiddels reeds bijna een halve 
eeuw na de genoemde radiorede van Wil
helmina en na zeker al vier decenn1a 
waann het zelfbeschikkingsrecht 1n devol
kerenwereld in de richting van onafhanke
lijkheid uitgebreid werd u1tgeoefend, het 
kan van betekenis zijn ter zake nog eens 
enkele eenvoudige kanttekeningen te rna
ken. Eenvoud1g, omdat het niet zozeer 
gaat om abstracte staatsrechtelijke en vol
kenrechtelijke begnppen, maar om wat ter 
zake essentieel is voor mensen en volken. 
Het gaat om - indien enigszins moge
liJk - het zelfstandig e1gen belangen be-
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hartigen, het zelf de eigen huishouding re
gelen, het zelf nemen van de eigen verant
woordelijkheid voor de eigen samenle
ving, en het ter zake dan ook zelf voluit 
wakker zijn en het zelf nemen van aile no
dige initiatieven. 

Het is niet goed, eigenlijk gewoon slecht, 
voor een eigen gemeenschap om te zeer 
op allerlei punten te blijven drijven op een 
andere gemeenschap, indien/terwijl het 
anders kan. Het is dan het een of het an
der. Of in wezen afhankelijk of in principe 
onafhankelijk. In concreto: of men kiest 
voor het zijn van een provincie van Neder
land, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de 
departements de France, of men wordt 
onafhankelijk. Een duidelijke keus is, in dit 
verband van levensbelang. Anders blijft er 
een Ieven in een onduidelijke schaduw
situatie, die in allerlei gevallen, misverstan
den en problemen in de praktijk met zich 
meebrengt.2 Aruba en de Nederlandse 
Antillen hebben beide een graad van poli
tieke ontwikkeling van de inwoners, die de 
mogelijkheid met zich meebrengt in prin
cipe op zichzelf te staan. Binnen volken
rechtelijke grenzen betekent dit onder an
dere de aanwezigheid van rijpheid en de 

1 Het 1s Jammer. dat d1e gedachte n1et eerder en n1et nader 
1n de overweg1ngen IS betrokken toen 1n 1975 Sur~ name 
z1ch de onafhankelljkheld w1st te verwerven 

2 Een concreet voorbeeld van vandaag is de onder
WIJSproblematlek op de Nederlandse Antlllen Z1e E 
Komprom1so nashonal pa edukashon'. een gezameniiJk 
rapport van ellandbestuur Curac;ao. van werkers 1n het 
onderWIJS. van biJZOndere conlesslonele schoolbesturen 
en van de ouders; m11 als voorz1tter van de Vaste Comm1s
s1e voor Nederlands-Ant1ll1aanse en Arubaanse Zaken 
van de T weeae Kamer overhandigd door een ge
mengde delegat1e t11dens een biJeenkomst van de com
m1ss1e met de delegat1e op 11 JUII Jongstleden. Bonaire 
had z1ch aangesloten en was 1n de delegat1e vertegen
woordlgd De problemat1ek IS m fe1te voor een zeer be
langr~Jk deel ontstaan door de hu1d1ge ondu1del11ke s1tua
t1e Nederland stelt: er 1s autonom1e. dus dat IS een e1gen 
zaak van de Nederlandse Antlllen daar moeten en mo
gen WIJ n1et aankomen Op de Nederlandse Antlllen 
denkt men op de achtergrond maar daar IS toch Neder
land. WIJ moeten maar even afwachten. 

Resultaat: geen act1e. van be1de ZIJden, 1aren achterop 
lopen D1t IS maar een (actueel) voorbeeld (In d1t kader 
kan onder andere gedacht worden aan biJVOorbeeld de 
'nvoer~ng van de Mammoetwet en de Wet op de studlefl
nanclerlng) 
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mogelijkheid van een eigen deugdelijke 
staatsorg ani satie. 

Is h1ermee gezegd, dat Aruba en de Ne
derlandse Antillen een zelfde positie heb
ben als bijvoorbeeld Nederland of Dene
marken? Neen, maar er z1jn heel wat 
kleme(re) gemeenschappen, die onafhan
kelijk ziJn en zelf lid van de Verenigde Na
ties. 

Het 1s wei Iicht goed in dit kader ook nog 
het volgende op te merken. Er is in het al
gemeen gesproken een toenemende in
terdependentie tussen de staten. Er is in 
feite voor allen het kader van de internatio
nale gemeenschap. Op economisch ter
rein met name is nauwelijks echte natio
nale zelfstandigheid voor en1g land moge
lijk. Soevereiniteit is een relatief beg rip, on
der andere ook beperkt door overeen
komsten en verdragen. Maar, soevereini
teit verdwijnt, indien een staat zijn gezag 
op teveel belangrijke punten in de praktiJk 
ondergeschikt maakt aan dat van een an
dere staat. Het is ovengens opvallend 
soms bezorgdhe1d van nog niet zo lang 
gevormde ontwikkelingsstaten te zien om 
iets van zojuist verworven zelfstandigheid 
los te Iaten. Oat kan zelfs lei den tot een cul
tus ter zake. Oaar tegenover valt te consta
teren. dat ook andere staten, mede gelet 
op meer reg1onale aaneensluiting m1nder 
moeite hebben om in het kader van de 
rechtsontwikkeling het soevereiniteitsbe
grip te relativeren. Wanneer nu het voor
gaande nader wordt toegespitst op Aruba 
en de Nederlandse Antillen kan het vol
gende worden gezegd. Afhankelijke ian
den ziJn - via versterking van de bestuur
lijke, soc1aal-economische culturele posi
tie - van nature op weg naar onafhanke
lijkheld. Hoezeer ook, zoals hiervoor 
reeds opgemerkt, in onze wereldsamenle
ving volstrekte onafhankelijkheid van el
kaar toch veelal slechts van een beperkt 
karakter kan ziJn. Een zeer gewichtig voor
deel van onafhankelijkheid is het zelf posl
tief en actief bezig te zijn voor eigen land 
en volk, in plaats van in een afhankelijke 
positie, pass1ef zittend in een 'moederlan-
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In de huidige we reid kan 
onafhankelijkheid maar 
beperkt zijn. 

delijke' leunstoel, de eindverantwoorde
lijkheid te Iaten bij het oorspronkelijke 
'moeder' - (zo men wil 'vader')land. 
Vrees voor onafhankelijkheid behoeft er 
- zeker in een gezamenlijk goed uitge
werkte gemenebestrelatie - niet te zijn, 
indien daar een buitengewoon vriendelijk 
'partner'land bij betrokken is. 

Gemenebest sui generis 
Ten aanzien van Aruba, dat met ingang 
van 1 Januari 1996 onafhankelijk wordt, IS 

van Nederlandse zijde vanaf 1985 aange
drongen op tijdige 'JOorbere1ding daarvan 
en op een tijdige invulling van een geme
nebestrelatie. Tot heden is ter zake helaas 
weinig voortgang gemaakt, vanwege de 
overigens op zichzelf begrijpelijke nadruk 
d1e Aruba - kabinet-Eman, 1986-1989 -
allereerst wenste te leggen op financieel
economische zaken. Het nieuwe kabinet
Oduber is intussen echter wei met de 
voorbereiding begonnen en heeft de dis
cussie gestart. Oat 1s zeker als zeer ver
standlg aan te merken. Terecht heeft ook 
minister De Koning zich hierover pos1tief 
uitgesproken. 

De Arubaanse premier heeft begin jun1 
bij zijn bezoek aan Nederland gepleit voor 
bijstand om de nieuwe relat1e in een ge
menebest sui generis goed te regelen 1n 

verband met zekerheid voor de toekomst. 
Ook wil hij trachten via ter zake passende 
maatregelen geleidelijk af te komen van 
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de ontw1kkelingshulp om sterke afhanke
lijkheld van Den Haag te verminderen. Die 
hulp zou aanvullend moeten worden op 
wat Aruba zelf doet. Verder zijn als punten 
van nadere regeling genoemd hulp bij de 
verdediging van Aruba en bestrijding van 
de drugshandel, bu1tenlandse betrekkin
gen, cassatierechtspraak van de Hoge 
Raad, naast het Gemeenschappelijke Hof 
van Just1tie met de Nederlandse Antillen, 
staatshoofd, nationaliteitenscheiding en 
paspoort. Dit alles in het kader van de be
oogde gemenebestrelatie. Van Ruller3 
schreef eens over de 'sympathieke maar 
onduidelijke en vooralsnog inhoudloze 
gemenebest sui generisgedachten van 
onze vriend Willem de Kwaadsteniet'. 
Voor de oppervlakkige beschouwer, die 
nooit in de positie is geweest over de be
treffende materie verder na te denken, 
mag dat zo lijken, het is meer een losse op
merking dan een getuigenis van weten 
waarover en waarom het gaat. lnderdaad 
heb ik die gedachte sinds 1978 bepleit. 
Daarbij dient men zich dan vervolgens te 
realiseren, dat die gedachte onder andere 
ook is overgenomen door de Koninkrijks
werkgroep-Biesheuvel in 1980, (met toen 
gedachte bepaalde uitwerkingsmogelijk
heden),4 daarna is neergelegd in conclu
sie 10 van de rondetafelconferentie van 
19835 en vervolgens is verwoord in deal 
genoemde motie van 19856 Bij de debat
ten over de begrotingen en in de discus
sies tussen de parlementariers in de con
tactplan-ontmoetingen7 is het constant 
een punt van bespreking geweest. 

Hoewel de motie uitdieping en nadere 
1nvulling van de gedachte vroeg, is dit wat 
inhoud en vorm betreft nog weinig con
creet gebeurd, omdat er vanuit is gegaan, 
dat de 1nvulling een gemeenschappelijke 
zaak moet zijn - in overleg - en niet iets 
dat Nederland al weer helemaal bij voor
baat aileen bedacht en vastgelegd heeft.8 
Oaarom moet voor een meer algemene, 
brede benadering van de uitdieping ge
kozen worden, waarna men op het juiste, 
tijdige moment keuze kan maken en poli-
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tiek invulling en vormgeving kan plegen. 
Die invulling en vormgeving zijn van groat 
belang. Het moet gaan om een goed over
wogen handelen na studie en open dis
cussie en het moet geen prooi van partij
politieke strijd worden. Wij moeten het sa
men doen. Van Nederlandse zijde zijn in 
het kader van een gemenebestrelatie 
steeds ter uitwerking genoemd punten als 
ontwikkelingssamenwerking, samenwer
king op de gebieden van buitenlandse be
trekkingen, waarbij aandacht voor veilig
heid, van rechtszekerheid en rechtspraak 
(cassatie Hoge Raad), van culturele sa
menwerking en van onderwijs. Tevens 
kunnen iets toegespitst en aanvullend na
der onder het oog worden gezien punten 
als waarborging van de fundamentele 
menselijke rechten en vrijheden, rechtsze
kerheid en handhaving van de essentialia 

3 H van Ruller. 'Nederlandse Ant1llen en Verenigde Na
tles'. Chnsten DemocratJsche Verkenn1ngen. 3189. 83 

4 Rapport van de Konlnknjkswerkgroep. naar n1euwe vor
men van samenwerk1ng. vastgesteld op 30 augustus 
1980 lngesteld b11 Kon1nki1Jk beslu1t van 2 december 
1978. nr 75. voorz1tter mr B.M. B1esheuvel 

5 Conferent1e van de Nederlandse Antlllen. de e1landen 
van de Nederlandse Ant1llen en Nederland, gehouden te 
Den Haag van 7 tot en met 12 maart 1983 Kamerstuk 
17816 Conclus1e 10 lu1dt: Aruba wenst. eenmaal onaf
hankeiiJk. 1n een gemenebestrelat1e SUI genens met het 
Kon1nkri1k samen te werken op de volgende geb1eden 
ontw1kkelingssamenwerk1ng. culturele samenwerk1ng en 
onderWIJS. rechtspraak bu1tenlandse betrekk1ngen en 
defens1e. 

6 Mot1e-De Kwaadsten1et c.s. 18826. R 1275 en 18827, 
R1276. nr 22 De mot1e was ondertekend door de I eden 
De Kwaadsten1et (CDA). W1ebenga (VVD) en Jabaa11 
(PvdA). 1nged1end op 5 JUnl 1985 en aangenomen op 6 
JUnl 1985. M1n1ster De Kon1ng reageerde pos1t1ef op deze 
mot1e De tekst van de motie 'De Kamer. van oordeel. 
dater na onafhankel1]khe1d een bl11vende relat1e kan ZIJn 
tussen Nederland en de Nederlandse Ant1llen: verzoekt 
de regenng op korte term11n mogeiiJkheden te onderzoe
ken voor een z1nvolle gemenebest SUI genens
verhoudlng tussen de 1n het gewiJzlgde Statuut voor het 
Kon1nknjk genoemde Ianden 

7 Z1e onder andere Kamerstuk 20000. nrs. 1 en 233. 
8 In d1t kader moet ook worden gez1en de vraagpunten

notltle ter zake van de gedachte van een gemenebest SUI 

genens-relat1e. van de m1n1ster voor Nederlands-Antll
llaanse en Arubaanse Zaken van het Kon1nknjk. welke 
deze 1n augustus 1987 1n handen heeft gesteld van de 
m1n1ster-president van Aruba en eveneens heeft over
handlgd aan de m1n1ster-pres1dent van de Nederlandse 
Ant1llen. ·vraagpunten met betrekk1ng tot 1nhoud en vorm 
van een biJZOndere samenwerk1ngsrelat1e tussen Neder
land en een onafhankelljk Aruba.' 
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van de democratische rechtstaat; nationa
liteit (paspoort), verlening van hulp en 
bijstand, staatshoofd, overleg en samen
werking. Ten aanzien van sommige pun
ten zijn verschillende opties denkbaar.9 

De punten zijn sinds jaren bekend; ter
men als onduidelijk en inhoudsloos zijn 
gelet op het voorgaande misplaatst. De in
vulling zullen wij samen moeten doen, zo
wel gelet op wat wenselijk/noodzakelijk is, 
als op wat over en weer mogelijk is. Hoe 
eerder die invulling wat betreft inhoud en 
vorm gaat plaatsvinden hoe beter. 

De invulling van de 
gemenebest-relatie moet 
zo snel mogelijk 
plaatsvinden. 

In ieder geval gaat het om tegelijk met 
onafhankelijkheid scheppen van een blij
vende, sterke, eigensoortige band. Oat 
houdt tevens in een blijvende presentie 
van Nederland. Het gaat dus - en dat 
reeds smds 1978 - nooit om een 'kale' 
onafhankelijkheid. Daarom is het innemen 
van een afwachtende tot afhoudende 
houding 'met Suriname als voorbeeld' 
dan ook geenszins vanzelfsprekend en 
sinds jaar en dag achterhaald. 

Referendum Nederlandse Antillen 
Toen Aruba met ingang van 1 januari 
1986 het staatsverband van de Neder
landse Antillen wilde verlaten, is gesteld 
dat het nodig zou zijn de gevolgen hiervan 
te regelen, ook voor de staatkundige 
structuur van de Nederlandse Anti lien van 
de vijf resterende eilandgebieden. Dit zou, 

408 

Nederlandse Ant1llen en Aruba 

zo was de gedachte, aileen al noodzake
liJk zijn vanwege de financiele consequen
ties nu het op Curac;:ao na grootste eiland 
- Aruba - het geheel van de zes eiland
gebieden verliet. Herstructurering werd 
noodzakelijk geacht. DaarbiJ kwamen met 
name gedachten naar voren over het in
eenschuiven van de twee bestaande 
bestuurslagen (de centrale en de eilande
lijke), alsmede decentralisatie van taken 
en bevoegdheden naar de afzonderlijke 
eilandgeb1eden. 

Afgezien van deze nog steeds niet op
geloste problematiek, waarop ik op dit 
moment niet inga vanwege de plaats
ruimte, blijft de vraag van de onafhanke
lijkheid van de Nederlandse Antillen ac
tueel. Oat is aileen al gelet op de geschie
denis logisch. 

Minder logisch lijkt het, dat op de Ne
derlandse Antillen op dit moment gedacht 
wordt aan het - op korte termijn - hou
den van een referendum met de vraag of 
de Nederlandse Antillen onafhankelijk 
moeten worden, ja of neen. In zijn rede bij 
de open1ng van het n1euwe zittingsjaar 
van de Staten, begin mei, kondigde de 
goeverneur. dr. R.A. Romer, zulk een refe
rendum aan en de minister-president, Ma
ria Liberia-Peters, heeft dit tegen eind juni 
enigszins nader geconcretiseerd. 

Minder log1sch, omdat een serieus refe
rendum over een serieus onderwerp van 
te voren een goede discussie vergt over 
de vraag waar het precies om gaat en 
over de vraag wat de wezenlijke betekenis 
van een gemenebest sui generis kan zijn; 
Zonder zulk een voorbere1ding is bijvoor
beeld een referendum over de vraag: on
afhankelljk, ja of neen, zinloos. Het ant
woord staat dan al vast: 'neen'. Wei Iicht 
onbedoeld bevestigt Hoefnagels dit, 1 o 
wanneer hij schrijft over zulk een referen
dum als 'een belangrijke slap': 'N1et om
dat de uitslag van zo'n referendum nog 

9 Vergei•Jk Rapport Konlnknjkswerkgroep 
10 G P Hoefnagels. Het Ant1llen-referendum. NRC 18 me1 

1989 De auteur IS l1d van de Eerste Kamer voor D 66 
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Nederlandse Antill en en Aruba 

verrassend kan zijn. Uit voorgaande en
quetes blijkt dat de Antillianen een hecht 
staatkundig verband met Nederland wil
len behouden.' 

Zulk een referendum heeft aileen zin in
dien naast elkaar gesteld worden ener
zijds de continuering van de huidige af
hankelijke situatie en anderzijds het ma
ken van een nieuwe onafhankelijke situa
tie binnen het kader van het hiervoor aan' 
geduide gemenebest sui generis met 
Nederland, - een blijvende relatie met en 
presentatie van Nederland -. Dat onder
scheid is in de bedoelde enquetes (nota 
bene onder verantwoordelijkheid mede 
van de Universiteit van de Nederlandse 
Antillen) niet gemaakt. lk heb ter zake dan 
oak reeds in april 1988 kritische aanteke
nlngen geplaatst.11 

Het lijkt hoe dan oak beter ten aanzien 
van de verschillende punten een open en 
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grondige discussie te beginnen respectie
velijk voort te zetten. Wij moeten gewoon 
in vertrouwen over en weer met elkaar 
rand de tafel gaan zitten. Eventueel kun
nen desgewenst voorbereidingen worden 
verricht via (een) gemengde werkgroep of 
commissie, bestaande uit met de proble
matiek vertrouwde personen. 

Er is over dit onderwerp uiteraard veel 
meer te zeggen, maar de grens van dit ar
tikel is bereikt. Wij moeten samen serieus 
verder werken. 

11 Rede op 6 april 1988 ter gelegenheid van het veertlgJa· 
nge bestaan van de NVP/PNP. op Cura~ao in de aula 
van de UNA (Un1versite1t van de Nederlandse Ant1llen). 
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Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

De kunst van het 
comprom1s 

Tijdens een kabinetsformatie is de kunst 
van het sluiten van compromissen de 
doorslaggevende politieke vaardigheid. 
Zander deze vaardigheid zou het land al 
snel onbestuurbaar worden. Is het 
daarom niet merkwaardig dat de gang
bare politicologische handboeken er vrij
wel geen aandacht aan besteden? Kuy
pers noemt het com prom is een keer als hij 
verwijst naar de 'nimmer eindigende dis
cussie of een compromis nu per definitie 
rationeel is, omdat het aile partijen verder 
brengt, dan wei niet rationeel, omdat van 
aile voorstellen niet het beste is aangeno
men.' De pre-occupatie met' ratio nee I be
leid' die hieruit spreekt herkennen we oak 
in het politicologische beleidsmodel, 
waarin aan regeringszijde meestal slechts 
van een actor sprake is. Deze veron
derstelde ene actor moet rationeel doelen 
en middelen kiezen, anders voldoet hij 
niet aan het model. Een werkelijkheid 
waarin politieke stromingen principiele 
verschillen moeten overbruggen door 
middel van de kunst van het compromis 
past niet in het wetenschappelijke denk
raam. Op ziJn best onderscheidt men bin
nen de ministerraad onderhandelende mi
nisters die departementale nutsmaximali
satie nastreven (Koopmans). Zou deze 
simplificatie van de politieke veelkleurig
heid tot een beperkt soort rationaliteit ook 
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de geringe belangstelling voor het com
promis als politieke vaardigheid verkla
ren? 

Ten onrechte is er weinig politicologi
sche belangstelling voor het compromis. 
Niet aileen omdat het een belangrijke poli
tieke vaardigheid is, maar ook omdat er 
tussen de politieke stromingen versch1llen 
bestaan in visie op het compromis. Voor 
socialisten is het compromis iets anders 
dan voor christen-democraten De kleine 
confessionele partijen moeten er eigenlijk 
helemaal niets van hebben. De visie op 
het compromis hangt samen met de poli
tieke overtuiging van de partijen. Het is 
geen neutraal, waardevrij beg rip. Oat 
maakt het sluiten van compromissen ai
leen maar moeilijker. Welke betekenis 
hecht de andere partij aan de afspraak? 
Daarmee staat of valt de duurzaamheid 
van de bereikte polit1eke oplossing. Re
den om er iets dieper op in te gaan. 

Compromissen komen niet vanzelf tot 
stand. Wil een partij in staat zijn een com
promis naar behoren te sluiten, dan veron
derstelt dat de bereidheid om met de prin
cipes, opvattingen en doelstellingen van 
anderen te willen rekenen. Om te begin
nen moeten deze principes en opvattin
gen bekend zijn. Als de voorzitter van de 
Partij van de Arbeid het CDA verwijt dat 
het zich in zijn program Verantwoord 
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Per~scoop 

Compromissen zijn geen 
koehandel, maar zij 
beschermen de politieke 
stabiliteit. 

voortbouwen inzake het werkgelegen
heidsbeleid 'lalhartig verschuilt achter 
werkgevers en werknemers' dan geelt zij 
er blijk van weinig van de christen-demo
cratische maatschappijvisie te hebben be
grepen Zij hoelt het met het kernbegrip 
'gespreide verantwoordelijkheid' niet 
eens te zijn, maar het IS wei nodig te wet en 
dat dit voor de andere partij een princi
piele zaak is, anders 1s het slecht compro
missen sluiten. Het is voor de PvdA niet te 
hopen dat Paul Scheffer een eenling blijlt 
als h1j een pleidooi houdt om meer studie 
te maken van het CDA. 

'Het is als oirbaar en zinvol te beschou
wen om elkaar, in het trachten een com
promis te vinden. te overtuigen, om herrij
klng van argumenten te vragen, waardoor 
de mogelijkheld ontstaat elkaar tegemoet 
te komen, elkaar ook te vinden.', schrijlt 
Hans de Boer, 'Aileen als dat zo is, kan er 
een synthese van overwegingen en 
doelstellingen ontstaan, die beide part1jen 
op een ander, een hoger vlak brengt. Ze
ker dan zal het compromis als verrijkend 
worden ervaren.' Waarsch1jnlijk drukt De 
Boer hier iets uit van een typisch christen
democratische v1sie, ook al stelt hij het 
compromis in de laatste zin teveel gelijk 
met het begrip consensus. Bij een com
promis moeten de deelnemende partijen 
altijd iets van hun e1gen standpunten inle
veren en houden zij daar dikwijls een ge
voel aan over 1ets te hebben opgegeven, 
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ook al kan de uitwerking in de praktijk best 
meevallen. Van consensus is eerst sprake 
bij een oplossing waar beide partijen 
volop tevreden mee zijn en die iets nieuws 
oplevert. 

Compromissen vergen dus compromis
bereidheid. Het debat in de Tweede Ka
mer dat leidde tot de ontslagaanvrage van 
het tweede kabinet-Lubbers is een goed 
voorbeeld van de onmogelijkheid om 
compromissen te sluiten als deze bereid
heid er niet is. De minister-president liet 
geen mogelijkheid onbenut om de lractie 
van de VVD de gelegenheid te geven haar 
argumentatie tegen het reiskostenlorlait in 
een compromis terug te vinden. Er bleel 
maar een conclusie over, hetgeen Hans 
van Mierlo noopte tot zijn exclamatie rich
ting Voorhoeve om het lijden te verkorten. 

Socialisten 
Een compromis wordt in socialistische 
kring met name gesloten wanneer het in 
de eigen lange termijnvisie past. De kwali
teit van de oplossing op korte termijn doet 
er dan minder toe. 'Strijd is een continu 
proces, harmonie is ondenkbaar. Dit im
pliceert geen voortdurende strijd, vaak zal 
voor het compromis gekozen worden. 
Wie het compromis echter met harmonie 
verwart maakt een tragische vergissing. 
Het compromis is altijd van slechts tijde
lijke aard', aldus Wouter Gortzak, destijds 
directeur van de Wiardi Beckmanstlch
ting. Is deze visie thans, ruim vijltien jaar la
ter, veranderd? Bewogen beweging gaat 
er althans impliciet wei op in. Het rapport 
pleit voor 'coalitiepolitiek' in plaats van de 
'strategie van de tweedeling' (pag. 70). 
'Een coalitiepolitiek is erop gericht de par
tiJ een positie te verschalfen, die het haar 
mogelijk maakt na de verkiezingen deel te 
nemen aan een coalitie, die op voldoende 
steun in de Tweede Kamer kan rekenen 
( ... ) De partij heelt baat bij een program
ma dat de intenties en de benadering van 
de PvdA helder weergeelt en dat in het al
gemeen ruimte laat voor een invulling die 
alhankelijk is van het verloop van onder-
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handelingen en nieuwe ontwikkelingen 
( ... ) Ononderhandelbare punten perken 
de ruimte in voor echte coalitie-onderhan
delingen.' De Partij van de Arbeid ontwik
kelt dus geen nieuwe visie op het com pro
m is. De partij verlaat een positie waarin zij 
op hoofdpunten in het geheel niet com
promisbereid was en gaat zich weer als 
gesprekspartner opstellen. Criterium voor 
deelname aan de regering zal zijn 'of de 
inbreng in het beleid voldoende herken
baar blijft'. Waar deze inbreng het terug
draaien van het thans door de regering 
gevoerde beleid betreft (bijvoorbeeld het 
niet doorgaan van de door het Parlement 
aanvaarde herziening van het be
lastingstelsel, of het herstel van de maatre
gelen ten aanzien van de inkomens van 
de minima) lijkt de PvdA terug te vallen op 
de door Gortzak geformuleerde visie op 
het compromis. Oat zou ook betekenen 
dat bijvoorbeeld een compromis over de 
koppeling tussen lonen en uitkeringen, 
waar het CDA nooit meer naar 'volauto
matlsch' terug wll, voor de sociaaldemo
cratie aileen voor de korte termijn enige 
beleidsmatige trekken kan krijgen. Com
promissen zijn echter geen koehandel, 
dat houdt op den duur geen stand. Als an
dere partijen daar scept1scher over den
ken dan is het goed dat politieke compro
missen hun neerslag krijgen in een door 
ieder te respecteren wetgeving. De 
rechtsstaat beschermt tegen de politieke 
instabiliteit, die het gevolg kan zljn van ver
schillende visies op het compromis. 

Conservatieve liberalen 
De maatschappijvisie van de VVD is er in 
onze situatie niet een die tot ononderhan
delbare politieke strijdpunten leidt. Het 
conflict over het reiskostenforfait was een 
interne kwestie. De VVD kan volstaan met 
bljsturing vanuit het bestaande Europa 
leidt vanzelf tot 'meer markt' (zie de om
roep), terwiJI de vrouwenbeweging hevige 
pressie uitoefent om tot individualisering 
van de samenleving over te gaan. Het 
comprom1s is in zo'n situatie een natuurliJk 
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gegeven. Meeregeren is belangrijker dan 
de zuiverheid van de leer. De VVD moet 
soms zelfs een beetje remmen om het 
CDA niet van zich te vervreemden. Over 
euthanasie kunnen liberalen een compro
mis sluiten omdat de jurisprudentie toch in 
liberale richting gaat. Economische zelf
standigheid van de vrouw is ook al zo een 
trendy vanzelfsprekendheid, waarbij best 
een concessie gedaan kan worden door 
het tijdelijk nog hand haven van het draag
krachtbeginsel. Wie het vanzelf in de 
schoot krijgt geworpen heeft geen be
hoefte aan conflict en is reeds uit dien 
hoofde tot het compromis bereid. 

Kleine christelijke partijen 
Bij het aangaan van compromissen is het 
CDA van mening dat het uitoefenen van 
invloed op de wetgeving de voorkeur ver
dient boven het met vermeend schone 
handen aan de kant gaan staan. Een partij 
is immers oak dan verantwoordelijk voor 
de gevolgen van zijn daden, als onthou
ding tot esn minder aanvaardbare uit
komst leidt dan wanneer de partij wei tot 
een compromis bereid was. De kleine 
christelijke partijen denken hierover an
ders. Zij achten zich niet verantwoordelijk 
voor wat andere partijen doen, onthouden 
zich van een compromis waaraan zij geen 
deel wensen te hebben en verwachten 
dat een Godsoordeel de verdere gang 
van zaken wei zal treffen. Ook bij het CDA 
is sprake van Godsvertrouwen, het leidt 
echter tot een andere politieke opstelling. 
Neuhaus, die de opkomst van het funda
mentalisme in de Verenigde Staten analy
seerde, stelt zelfs dat het zichzelf kramp
achtig beschouwen als de enige groepe
ring die de leer zuiver kan toepassen, in 
feite een gebrek aan Godsvertrouwen Ult
drukt. Er zit een element van vertrouwen 
op de mens in het fundamentalisme, aldus 
deze auteur. Daartegenover plaatst hij de 
christenen die z1ch door God in de ruimte 
gesteld voelen om de ander uitnemender 
te achten dan zichzelf. Oat betekent niet 
dat zij hun geloofsovertuiging aldus relat1-
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Pen scoop 

veren, integendeel! Juist met het oog op 
meningsverschillen over geloofszaken 
werd deze leefregel gegeven 

De kern van de zaak 
H1er zou weleens de kern van elke com
promisbereidheid kunnen liggen. Wie het 
eigen gelijk buiten discussie acht - en 
dan kan een sociaal-democraat gerefor
meerder zijn dan de SGPI - zal moeilijk 
respect voor de mening van een ander 
kunnen opbrengen. De ander heeft er 
echter recht op in zijn opvattingen en met 
ziJn waarden en normen serieus te worden 
genom en. Waar die houding ontbreekt zal 
er ook nauwelijks de neiging zijn om tot 

De grenzen van het 
compromis liggen daar, 
waar principes in het 
geding zijn. 

een compromis te komen. Zander een mi
ntmum aan respect komt een compromis 
n1et tot stand. 

De grenzen van het compromis liggen 
daar waar aan fundamentele principes 
van een van beide partijen afbreuk zou 
worden gedaan. Oat is de hoofdregel. 
Over opvattingen en doelstellingen, die 
een praktische toepassing van deze pnn
Ctpes z1jn, kunnen partijen tot een vergelijk 
proberen te komen. DaarbiJ zijn immers 
meestal varianten mogelijk, of faseringen 
in de tijd. Waar het de beginselen betreft 
dient men terughoudend te zijn Deze ste
ken vroeg of laat de kop weer op, wat er 
op dat vlak ook afgesproken is. Zo kunnen 
liberalen of socialisten btjvoorbeeld wei 
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proberen bij onderhandelingen over het 
wetsontwerp gelijke behandeling om van 
godsdienstvrijheid een uitzonderings
grond op de regel van de gelijkheid te ma
ken, maar dan bagatelliseren zij de 
diepste overtuiging van anderen zodanig, 
dat het compromis geen effectief beleid 
zal opleveren. 

Een tweede criterium is dat de situatie 
na het compromis een beter uitgangspunt 
voor verder beleid vormt dan daarv66r het 
geval was. Het was in 1981 een belang
rijke reden voor het compromis over de 
Wet afbreking zwangerschap, dat de 
nieuwe wet betere mogelijkheden voor 
rechtshandhaving leek te bieden dan de 
inmiddels ordeloze oude toestand. Nu dit 
niet het geval blijkt te zijn, is het niet verba
zingwekkend dater stemmen opgaan om 
de wet te evalueren. Aan een belangrijk 
criterium voor het compromis blijkt niet 
voldaan te ziJn nu de inspectie voor de 
volksgezondheid niet bij machte blijkt om 
de wettelijk voorgeschreven rapportage 
te verrichten. 

Christen-democratische verleiding 
Ook de achterban van de onderhande
laars moet vertrouwen kunnen hebben. Zij 
die vertrouwen geven moeten de overtui
ging hebben - ook bij een uitkomst die 
slechts ten dele bevredigt - dat de onder
handelaars voor hun zaak, hun overtui
ging gestaan hebben. Ook hier breekt 
lichtvaardig handelen vroeg of laat op. In 
het bijzonder het CDA staat hier aan verlei
ding bloat. Welke rol spelen de christen
democratische principes eigenlijk bij het 
sluiten van compromissen? En wie advise
ren de partij het meest, het eigen weten
schappelijk ~nstituut, de eigen Tweede Ka
merleden of de ministers met hun ambte
lijke staven? Na de kabinetsformatie van 
1986 bleek niet het CDA-program een 
stempel te hebben gedrukt op het regeer
akkoord, maar ambtelijke adviezen. En 
CDA-Iijsttrekker Lubbers zegt vier jaar la
ter 'Er zijn zo weinig kwesties waarin de 
identiteit van partijen echt in het geding is. 
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Het kan natuurlijk een keer voorkomen, 
maar in de afgelopen periode is dat niet of 
nauwelijks het geval geweest.' (CDAc
tueel juli 1989). Hoe sterk heeft de Neder
landse regering (gedomineerd door het 
CDA) zich eigenlijk gemaakt bij de behan
deling van de media-richtlijn in Brussel? 
Was het wei zo dat Brussel ons 'onver
hoopt' zou dwingen om commerciele tele
visie te aanvaarden of geloofde de CDA
top zelf niet echt in de principiele visie op 
de omroep die aan de partijraad werd 
voorgehouden? Hebben christen-demo
cratische bewindslieden zich verzet tegen 
individualisering, of kwam dat soms wei 
goed uit als bezuinigingsmaatregel? La
ten de dorpsdespoten zich door de princi
pes onttronen of gaan zij er als onderhan
delaars soepel mee om? Is het com prom is 
voor het CDA een kunst of een kunstje? 

Een compromis is een overeenkomst 
tussen twee partijen, waarbij een tegen
stelling overbrugd wordt. Compromissen 
sluiten kan als functie hebben het ophef
fen van stagnatie, die het gevolg is van 
een voortslepend conflict. Door een com
promis wordt een weg geopend waar
langs het weer mogelijk wordt verder te 
gaan. Het com prom is kan iets hebben van 
een bevrijdend gebaar, dat uitzicht biedt 
in vastgelopen verhoudingen. Sinds wan
neer heeft het woord 'compromis' een ne
gatieve klank in de publieke opinie gekre
gen? Oat zou wei eens gelijk opgegaan 
kunnen zijn met de polarisatie van de jaren 
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zestig, toen duidelijkheid werd verward 
met het opleggen van de eigen principiele 
mening aan anderen. Evenzeer was dit 
echter weer een reactie op een regen
teske en pragmatische periode in de poli
tiek, waarin de betekenis van principes af
nam en het compromis te vaak tot een 
kunstje werd. Het woordenboek vertaalt 
het Franse 'compromis' - dat associaties 
oproept met compromitteren, - met de 
uitdrukking 'minnelijke schikking'. Partijen 
schikken zich, minnelijk. Daarvoor is het 
nodig dat men vanuit een principieel zelf
bewustzijn respect heeft voor elkaars 
overtuiging en bereid is samen tot duur
zame afspraken te komen. Zou dat in de 
Nederlandse verhoudingen niet een be
tere uitdrukking zijn voor zo een belang
rijke politieke vaardigheid? 

CJK 
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Conferentie jonge christen-democratische academici over 
'nieuwe armoede' 

Het Platform van jonge christen-democratische academici belegt op 20 en 21 oktober 1989 
een conferentie over het thema 'De sociale verantwoordelijkheid van overheid en samenle
ving'. 
De kwestie van de 'nieuwe armoede' zal hierbij nadrukkelijk aan de orde komen. 

Nieuwe armoede suggereert dat dankzij het beleid van de kabinetten Lubbers in de jaren tach
tig het verschijnsel armoede in omvang is gegroeid. De werkgroep 'De arme kant van Neder
land' houdt het erop dat 800.000 huishoudens op of onder de grens van het maatschappelijk 
minimum zijn geraakt door het sociaal-economisch beleid van de afgelopen jaren. Een onrust
barend cijfer, dat ons bepaalt bij vragen als: wat zijn de gevolgen van langdurige werkloosheid 
en het langdurig van een minimum moeten Ieven voor de positie van mensen in een maat
schappij, die hoge eisen stelt om daarin te kunnen participeren. 

Ook bepaalt de nieuwe armoede ons bij de taak van de overheid en die van het maatschappe
lijk middenveld in een verantwoordelijke samenleving. Vloeren willen leggen voor de zwakken, 
gerechtigheid en solidariteit mogen immers voor een christen democratisch ge'inspireerde po
litiek geen loze kreten blijven? Tijd dus om ons eens diepgaand met de sociale verantwoorde
lijkheid van overheid en samenleving bezig te houden. 

De Platform-conferentie zal plaatsvinden in het Katholiek Mediacentrum in Zeist en duurt van 
vrijdag 20 oktober 1989 19.00 uur, tot zaterdag 21 oktober 1989 17.00 uur. Kosten: f 30,- (mo
gelijkheid tot reiskostensubsidie) 
Opgave voor de conferentie is mogelijk door (in een ongefrankeerde enveloppe) een briefje te 
sturen aan het Platform van jonge christen-democratische academici, p/a Wetenschappelijk 
lnstituut voor het CDA, t.a.v. Trix Ivens, Antwoordnummer 1904, 2500 WB Den Haag. 
Voor meer informatie over de conferentie kan contact worden opgenomen met Mattanja de 
Boer, tel. 030-734790 of met Hillie van de Streek, tel. 030-887249 ('s avonds). 



Vrijdag 20 oktober 
19.30- 20.00 uur Aankomst en inschrijving 
20.15-20.45 uur lnleiding door dhr. G.H. Terpstra, lid van de Tweede Kamer (onder voorbe-

houd) 
21.00- 22.30 uur Bespreking van 2 papers van deelnemers: 

- de verantwoordelijkheid van de overheid op financieel-economisch ter-
rein door Jan Lintsen, werkzaam bij VROM, lid van de werkgroep Armoede 

van het CDJA; 
- de verantwoordelijkheid van de samen/eving op financieel economisch 
terrein door Roel Meringa, werkzaam bij de HTM in Den Haag, lid van de ba
sisgroep sociale zekerheid van het CDA. 

22.45-? uur Door- en bijpraten onder genot van een drankje. 

Zaterdag 21 oktober 
9.00- 9.45 uur Ontbijt. 

10.00- 12.00 uur Bespreking van 2 papers van deelnemers: 
- de verantwoordelijkheid van de (gemeentelijke) overheid op sociaal ge
bied door Jan Voetberg, fractie-medewerker van de CDA-raadsfractie Am-

sterdam; 
- de verantwoordelijkheid van de samenleving op sociaal gebied door Nico 
van Hemert, werkzaam bij WVC. 

12.30- 13.30 uur Lunch. 
14.00- 16.00 uur Afsluitende forumdiscussie; deelnemers: 

- Bert Westerink, wethouder Welzijn e.a. te Groningen, lid van de commis-
sie Welzijn en Sociale zaken van de VNG; 
- ds. Hans Visser, pastor te Rotterdam (onder voorbehoud); 
- Agnes van Ardenne, voorzitter CDA-Vrouwenberaad, zal het forum voor-

zitten. 
16.00- 17.00 uur Afsluitende barrel. 
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Drieluik 
Mondelinge Communicatie 

Onder redactie van Drs. C.J.J. Korswagen 

Gids voor de techniek van 
het doeltreffend spreken, 
pre5enteren en instrneren 

Unilaterak <'ommunit;atie 

NIEUW 
Een handleiding en vraag

baak voor ieder die zijn vaardig
heid in het mondeling communi
ceren wil vergroten. Met talloze 
aanwijzingen, adviezen en kleine 
tips. 

I Unilaterale communicatie 
Gids voor de techniek van het 
doeltreffend spreken, presente
ren en instrueren 

Over de procedures, technieken en 
aanwijzingen voor voorbereiding, struc-

tuur en presentatie van informatieve en 
andere toespraken. Met speciale aan
dacht voor (audio)visuele hulpmiddelen, 
gelegenheidsspeeches, spreken voor 
radio en televisie, en het geven van 
instructies. Dit deel bevat bovendien een 
algemene inleiding over mondelinge 
communicatie. 

278 pag., f 47,50, ISBN 9036801133 

II Bilaterale communicatie 
Gids voor de techniek van het 
doeltreffend leidinggeven en 
deelnemen aan twee- en vraag
gesprekken 

Over formele gespreksvormen als 
journalistieke interviews, slechtnieuws
gesprekken, voorlichtingsgesprekken, 
beoordelingsgesprekken, advies- en pro
bleemoplossende gesprekken, verkoop
gesprekken en gespreksvoering via de 
telefoon. 

317 pag., f 53.-, ISBN 9036801141 

Ill Multilaterale communicatie 
Gids voor de techniek van het 
doeltreffend leidinggeven en 
deelnemen aan informatie-, 
discussie- en vergaderbijeen
komsten 

Over informatie-uitwisseling, 
discussie en vergadering, de drie grond
vormen van zakelijk, mondeling taalver
keer in groepen. O.a. gesprekskringen, 
hoorzittingen en conferenties. 

336 pag, f 55.-. ISBN 9036801168 

Belt u voor uw rechtstreekse bestelling 
bij de uitgever Libresso: 05700-33155; 
in Belgie Distybo: 03-3600220. 

Ook verkrijgbaar via de boekhandel. 

VAN LOG HUM SLATER US 
Wetenschappelijke Postbus 23 

uitgeverij 7400 GA Deventer 



ECONOMISCHE GROEI 
Een christen-democratische beschouwing 

Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA 

In de jaren tachtig wardt 
ecanomische groei in brede 
kring noodzakelijk geacht. 
Tach wardt de principiele vraag 
naar de wenselijkheid van groei 
steeds vaker gesteld. Voaral de 
milieuproblematiek heeft ans 
wakker geschud. De positie van 
ontwikkelingslanden in het inter
nationaal economisch verkeer 
vraagt om blijvende aandacht. 
Sociale rechtvaardigheid 

moet worden versterkt. 
Maar er is meer. De voorbij
gaande internatianalisering van 
de economie en Europa 1992 
plaatsen de groei in een ander 
daglicht. Welke positie neemt 
Nederland daarbij in? Wat zijn 
groeibevorderende en belemme
rende factoren? Wat is het ver
band binnen milieu en groei? 
Welke accenten dienen in het 
overheidsbeleid voor de eerste 
helft van de jaren negentig te 
worden gelegd? 

Deze vragen komen aan de 
orde in dit rapport, dat pleit voor 
optimalisering van de vestigings
factoren, behoedzaamheid in de 
sfeer van de averheidsfinancien 
en meer werk in een schoner 
milieu. Daartoe worden diverse 
beleidsaanbevelingen aange
reikt. Een verantwoorde ecano
mische groei wordt voar de mid
del lange termijn wenselijk en 
mogelijk geacht. 

lng., 100 pag., f 17,-, 
ISBN 9036801567 

Belt u vaor uw rechtstreekse 
bestelling bij de uitgever 
Libressa: 05700-33155. 
Oak verkrijgbaar via de boekhandel. 

VAN LOGH U M SLATER US 
Wetenschappelijke Postbus 23 

uitgeverij 7400 GA Deventer 
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De vergader
accommodatiegids 

1989 
De vergaderaccommodattegids 

1 
ZOJUIST 
VERSCHENEN 

Voor een efficiente organi
satie van uw vergadering, 
workshop of congres. 

De meest complete informatie 
over aile vergaderaccommoda
ties en de mogelijkheden daar
van op handzame wijze in kaart 
gebracht. 

Met de 'Vergaderaccommodatie
gids' heeft u aile gegevens met
een bij de hand: 
- overzichtelijk gepresenteerd, 
- een hele pagina per accommo-

datie, 
- met toto en plattegrond, 
-complete informatie over lig-

ging, bereikbaarheid en voor
zieningen, 

- prijzen van zaalhuur, overnach-
ting en maaltijden. 

Zo bespaart u tijd, moeite en 
geld. 

De 'Vergaderaccommodatiegids' 
verschijnt elk jaar in januari. 

676 pagina's, f 75,-
(bij abonnement 20% korting) 
ISBN 9036801257 

Belt u voor uw bestelling bij de 
uitgever Libresso: 
tel. 05700-33155. 
De uitgave is oak via de boek
handel verkrijgbaar. 
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Column: Euthanasie bespreekbaar 
Prof.dr. H.E.S. Woldring 

387 

Conciliair proces: de kerken en de milieuproblematiek 389 
Or. K. Blei 
De God van de Bijbel had bij de schepping niet alles al kant en klaar. Maar hij bond de 
strijd aan tegen chaos en duisternis, opdat het Iicht het zou winnen. Er is distantie tussen 
de Schepper en het geschapene. 

Het Nationaal Milieubeleidsplan: Een ezel stoot zich in 't gemeen . . . 395 
K. 8/ok, J.A. de Boer 
Door de zichtbare nadelen van milieuvervuiling is er een breed draagvlak voor krach-
tige maatregelen. Daarom moeten nu reeds ingrijpende maatregelen worden gena
men. Anders zou het beleid kunnen haperen, als de aandacht weer zou verslappen. 

Nederlandse Antillen, Aruba, Nederland 404 
Dr. W. de Kwaadsteniet 
Vrees voor onafhankelijkheid is niet nodig, als er een buitengewoon vriendelijk 'moeder-
land' bij betrokken is. Een gemenebest-relatie moet goed worden uitgewerkt. Een zeer 
gewichtig voordeel van onafhankelijkheid is de mogelijkheid zelf positief en actief bezig 
te zijn voor eigen land en volk. 

Periscoop: De kunst van het compromis 410 
Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut. Wie het eigen gelijk buiten discussie 
stelt, zal moeilijk respect voor een ander kunnen opbrengen. Daarin kan een sociaal
democraat gereformeerder zijn dan de SGP. Zander een minimum aan wederzijds 
respect komt een compromis niet tot stand. 
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Mr. L.B.M. Wust 

Politiek als roeping 

Arie Oostlander heeft nooit een gehe1m 
gemaakt van wat hem ten diepste tot en in 
zijn werk dreef. In de Periscoop van het 
septembernummer 1986, gewiJd aan de 
vraag 'Wat voor CDA willen w1j?', be
toogde hij: 'B1j ons geen Fuhrerprinzip of 
h1erarchische centralisatie. Hoe komt dat? 
Omdat een Boek de baas is, daar gaat 
een democratische geest van u1t'. En hiJ 
besluit dan: 'Door dat Boek zijn wij 
ge1nsp1reerd, dat geeft de onderlinge 
band. Daarom is deze partij de moeite 
waard. Aileen daarom.' (cursivering LW) 

In die laatste twee woordjes wordt, als 
voor hem vanzelfsprekend, de absolute 
prioriteit vermeld van de politiek als roe
ping, die de schrijver zichzelf stelt. Die 
gaat voor hem uit boven de politiek als 
geambieerde carriere of als boeiende 
werkkring, motieven die natuurlijk ook al
tljd meespelen. Juist die rangorde in de 
waardenh1erarchie van drijfveren, die in 
de politiek niet algemeen verbreid is, heeft 
de aantrekkelijkheid uitgemaakt van de 
maandelijkse berichten uit het Weten
schappelijk lnstituut, die Arie Oostlander 
vanaf het oktobernummer 1 984 ononder
broken, naast zijn dagtaak van directeur, 
in ziJn Peri scoop verzorgde. Daar kwamen 
twee andere aantrekkelijkheden bij H ij 
heeft, vooreerst, de strijdvaardige natuur 
om het appel, dat het Boek voortdurend 
op hem doet, om te zetten in een appel op 
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anderen. Maar hij doet dat, vervolgens, 
niet zonder zich met grote leergierigheid 
en b1jgevolg met groeiende eruditie voor 
die anderen open te stellen. Hij beseft 
daarbij zeer wei, dat het Boek hem welis
waar de grondinspiratie verschaft - de 
grote dragende pnncipes van zijn christe
lijk mensbeeld en de daaruit voortvloei
ende zedelijke waarden -, maar dat de 
maatschappelijke doorwerking daarvan 
nog het concrete politieke handwerk ver
eist, dat zijn eigen relatieve autonomie be
zit en zijn historisch bepaalde randvoor
waarden stelt. 

Dit bewust doorleefde spanningsveld 
tussen de twee polen van de politiek als 
hoge zedelijke roeping en de politiek als 
deskundige en natuurlijke wijsheid verei
send handwerk, stem pelt al zijn bijdragen. 
Het maakt ook de onmisbare waarde van 
het Wetenschappelijke lnstituut uit. Van 
een optimale verbinding tussen die polen 
hangt de toekomst van het CDA af en, in 
breder perspectief, die van de christen
democratie in Europa. 

Wat het CDA als nieuwe politieke ver
schijning in ons land betreft, hebben niet 
aileen drie lang gevestigde politieke par
tijen elkaar moeten vinden, maar, funda
menteler, hebben we een nieuwe, oor
spronkelijke, vorm van nauwe politiek
maatschappelijke samenwerking tussen 
mensen van reformatorisch en katholiek 
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geestesmerk moeten smeden. Arie Oost
lander, die van solide gereformeerde en 
anti-revolutionaire huize is, heeft zonder 
zijn afkomst te verloochenen in die nieuwe 
vorm van ontmoeten een zeer vruchtbare 
rol gespeeld door zijn openheid voor en 
herkenning van zowel de katholieke 
vroomheid, als ik dat zo zeggen mag, als 
van de fundamentele verwantschap in 
christelijk-sociaal denken tussen het refor
matorisch en katholieke milieu, binnen en 
buiten onze grenzen. Hier ligt inderdaad 
een voor de toekomst, ook op Europees 
niveau, zeer vruchtbaar potentieel, dat om 
politieke uitwerking en concretisering 
roept. lnternationaal lijkt in het katholieke 
sociale denken onder de laatste pausen, 
maar zich niet tot Rome beperkend, een 
opmerkelijk revitaliseringsproces op gang 
te zijn gekomen en in dit blad heeft Arie 
Oostlander daar bij herhaling alert en in 
kritisch-positieve zin op geattendeerd. 
Niet minder heeft hij onze aandacht ge
vraagd voor die andere internationaal zich 
manifesterende christelijke ontwikkeling, 
namelijk het spreken van de Wereldraad 
van Kerken op dit terrein, aan welk spre
ken het CDA menig basisbegrip heeft ont
leend. 

Kritisch appel 
lk vermoed, dat Arie Oostlanders betrok
kenheid bij deze twee mondiale christe
lijke instanties en bewegingen 66k iets te 
maken heeft met zijn door het Boek ge
voede recalcitrantie tegen de tijdgeest, 
voorzover die getekend is door zucht naar 
individualistisch beleefde welvaart ten 
koste van solidair beleefd welzijn. Hij ziet 
de politieke traditie, waarin hij wil staan, 
getypeerd door zijn 'aartsvaders' Kuyper, 
Lohman en Schaepman die hij met kenne
lijk welbehagen typeert als 'sociaal onaan
gepaste lieden', die liever dwars op de 
stroom van hun tijd stonden dan zich aan 
te passen aan wat de bien pensants van 
hun dagen van hen verwachtten. Een 
zelfde kritisch appel gaat heden ten dage 
opnieuw - of nog steeds - uit van de ker-
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ken. Nog altijd door dat Boek. Maar er lig
gen hier verschillende moeilijkheden, die 
het CDA nog geruime tijd bezig zullen 
houden. Arie Oostlander heeft ze niet ont
lopen. De eerste geldt het CDA zeit. De 
'aartsvaders', wier werken Arie Oostlan
der goed kent, moesten hun deelname 

De machtsbegeerte van 
middelmatigen valt velen 
meer op dan de inspiratie 
die de zin van onze partij 
bepaalt. 

CDV 1984 nr. 12 

aan het landsbestuur nog bevechten, ter
wijl het CDA en zijn rechtsvoorgangsters 
er inmiddels een uniek-lange ervaring als 
'bestuurderspartij' op hebben zitten. De 
door dit laatste gegroeide 'historische 
randvoorwaarden', die we daardoor zeit, 
en niet altijd met schoon gebleven handen 
hielpen creeren, kunnen dan gemakkelijk 
gaan knellen. Ze kunnen echter ook ver
doezeld of goedgepraat worden. Vooral 
dit laatste wordt het CDA nog al eens ver
weten door medechristenen-niet partijge
noten, ook in kerkelijke gremia. Arie Oost
lander heeft zijn strijdlustigheid ten aan
zien van deze kritiek volop kansen gebo
den. Hij streed naar meer dan een zijde. 

Gespitst op het optimaal op elkaar be
trokken houden van de bovengenoemde 
twee polen, bestreed hij de kritiek voorzo
ver die tekort deed aan de relatieve auto
nomie van het politieke domein, aan de 
eigen verantwoordelijkheid van politici en 
politieke partijen en aan de vereiste speci
fieke politieke deskundigheid, die door 
een beroep aileen op het Boek niet kan 
worden vervangen. Hij had een gloeiende 
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hekel aan 'gemakkelljke eth1sche praat', 
juist omdat hiJ de politieke ethiek en de 
pol1tiek-ethische bemiddeling zo hoog 
heeft. Maar terzelfdertijd betoonde hiJ zich 
alt1jd leergierig naar deze kritiek. Hij is er 
des te gevoeliger voor omdat hij er toch al
tijd 66k iets van het Bijbelse 'dwars op de 
stroom l1ggen' in herkent of van verhoopt. 
dat hem ook zelf beweegt. Oat laatste 
brengt hem, omgekeerd, in zijn eigen par
tij in verzet tegen een te gemakkelijk mee
drijven met de geest van de tijd Want dat 
is het gevaar dat hij, terecht, voor het CDA 
met zijn verworven machtspositie het 
meest vreest. Het ergste, dat het CDA zou 
kunnen overkomen - en m1sschien zelfs 
wei uit een oprecht gevoel van verant
woorde machtsuitoefening -, is dat het, 
door geen appellerende vertal1ng van de 
inspiratie van het Boek meer over te dra
gen, het tegendeel bewerkt van wat het bij 
zijn aanvang voor ogen stond, namelijk 
dat het het beeld oproept van een z1chzelf 
secular1serend christendom Arie Oostlan
der heeft menigmaal te verstaan gegeven 
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dat, welke zegeningen ziJn partij oven
gens mocht brengen, deze hem die vloek 
niet waard ziJn. 

In de str1jdvaardige dialoog, die hiJ met 
z1jn snel absorberende eruditie met talrijke 
woordvoerders uit kerk, pol1tiek en weten
schap 1n zijn Periscopen gevoerd heeft, 
heeft hij enerzijds steeds gewezen op de 
orig1nele, fundamenteel de maatschappiJ 
transformerende rol d1e de christen
democraten 1n ons land en in Europa kun
nen en moeten spelen als z1j z1ch de rich
tingwijzers van het Boek creatief eigen 
maken. Maar anderzijds heeft hiJ een even 
scherp oog getoond voor de bedreig1ng 
van die idealen door de machtsu1toefe
n1ng in een democratie, die nu eenmaal 
moet vechten om een sterk zwevend elec
toraat. dat aan het Boek als roeping tot en 
in de politiek geen boodschap heeft. 

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 10/89 



39 

Geloof en poHrek 

lr. W.C.M. van Lieshout 

Bij een afscheid 

De drijfveren van burgers en po!itici zul!en 
gestoeld moeten z1jn op Ievens- en maat
schappijbeschouwelijke uitgangspunten. 
Het vinden van op!ossingen hier en nu 
vraagt immers meer dan een technocra
tisch en pragmatisch v1nden van politieke 
vragen die thans beantwoord d1enen te 
worden. 

Door ziJn verkiezing tot europarlementa
rier zal drs. Arie Oostlander ziJn post als di
recteur van het Wetenschappelrjk lnsti
tuut, die hiJ sedert de oprichting heeft ver
vuld, verlaten en daardoor tevens als lid 
van de redactie van Christen Democrati
sche Verkenn~ngen vertrekken. Zijn ver
trek sluit een peri ode af: De opbouw en uit
bouw van CDA-organen en communica
tiemlddelen zoals die door de fusie van 
ARP, CHU en KVP gevormd moesten 
worden Elk van de drie fuserende partijen 
had haar jarenlange tradities, werkwijze, 
communicatie-instrumenten en ook haar 
e1gen wetenschappelijke bureau, be
doeld als adviserend orgaan om ontwik
kelingen te volgen en partijpolitiek te on
dersteunen. Er diende een zekere assimi
latle van de vele belangrijke tradities van 
de christelijke partijen tot stand te komen. 
Maar daarnaast was er het duidelijke be
sef dat het CDA andersen meer moest zijn 
dan de som van de bloedgroepen waaruit 
deze partij is ontstaan. De redactie van 
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Christen Democratlsche Verkenningen 
heeft in dit emancipatorisch proces geen 
overheersende, maar zeker wei een dui
delijke rol gespeeld lmmers, dit maand
blad beoogde en beoogt een inspire
rende en kritische functie te vervullen 1n 
het CDA-gebeuren, te reflecteren op ac
tuele politiek, maar zeker ook het oog te 
richten op de toekomst en de wereld bui
ten Nederland. 

Dit houdt in dat het blad een exploratief 
karakter moet hebben, dat het toekom
stige ontwikkelingen moet durven ter dis
cussie te stellen doch evenzeer vragen 
moet formuleren bij het huidige beleid. Dit 
betekent zonder meer dat Christen Demo
cratische Verkenningen haar rol niet kan 
vervullen binnen de kaders van de partij
discipline. Maar hoezeer Christen Demo
cratische Verkenningen deze functie op 
een wetenschappelijk verantwoorde en 
onafhankelijke wijze wil vervullen, het is 
toch altijd het uitgangspunt van de redac
tie geweest dat met name de inspiratie
bronnen van de christelijke democratie, 
de Bijbel, de basis en tevens de richting 
zou moeten bepalen van dit blad. lmmers 
politiek beleid wordt niet aileen geleid 

lr W.C.M. van Lreshout rs voorzrtter van het College van 
Bestuur van de Katholreke Unrversrtert Nr1megen en voorzrt
ter van de redactre van Chrrsten Democratrsche Verkennrn
gen 
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door technologische en economische ont
wikkelingen. Het zal oak moeten trachten 
deze ontwikkelingen - waar mogelijk -
te sturen en de consequenties ervan voor 
de maatschappij vanuit programmatische 
overwegingen dienen te formuleren. Dit 
heeft alles te maken met de zingeving en 
opvattingen over waarden en norm en bin
nen een gemeenschap. 

De drijfveren van burgers en van politici 
zullen gestoeld moeten zijn op Ievens- en 
maatschappij-beschouwelijke uitgangs
punten, wil het vinden van oplossingen 
hier en nu meer zijn dan een technocra
tisch en pragmatisch vinden van politieke 
antwoorden op vragen die thans beant
woord dienen te worden. 

Waakzaam zijn 
Uiteraard is het belang van de uitgangs
punten niet op aile beleidsterreinen en bij 
aile onderwerpen even dominant. De 
keuze voor/tegen de brug over de 
Schelde is minder direct geformuleerd 
vanuit deze uitgangspunten dan bijvoor
beeld het vraagstuk over euthanasie 
Maar de burger en zeker de politicus zul
len voortdurend waakzaam moeten zijn. 
Vooral in deze tijd waar de overheid een 
ingrijpende operatie uitvoert om de staats
huishouding weer gezond te maken in fi
nanciele zin, zullen deze uitgangspunten 
bijna altijd mede een rol spelen indien het 
gaat om het maken van keuzen en het in
vullen van belangrijke beleidslijnen. Een 
dergelijke principiele opstelling hoeft het 
overleg met andere partijen, gericht op 
het vinden van aanvaardbare oplossin
gen, niet in de weg te staan. Welleidt een 
dergelijke benadering tot een meer dan 
aan dit tijdsgewricht gebonden afweging 
van keuzemogelijkheden en in een aantal 
gevallen tot conclusies waar de onderhan
delingsgrenzen van politiek overleg voor 
het CDA moeten worden gelegd. 

Hoezeer Christen Democratische Ver
kenningen grotendeels gevuld wordt door 
artikelen van de hand van auteurs buiten 
de redactie, mag oak thans gesteld wor-
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den dat de redactie de christelijke lnspira
tie en de betekenis daarvan voor het he
den en de toekomst van de maatschappij 
in haar altijd levendige, soms uitbundige 
en niet zelden langdurige discussies cen
traal heeft gesteld. En als redactielid en als 
auteur van het blad heeft Arie Oostlander 
daarbij een grate rol gespeeld. Naast een 
grate mate van openheid en brede be-

De stelling 'eerst 
ontplooiing en individuele 
vrijheid en daarna 
solidariteit' is 
ongeloofwaardig, omdat 
we met het eerste nooit 
klaar- en aan het tweede 
niet toekomen. 

CDV 1985 nr. 1 

langstelling voor datgene wat zich in de 
maatschappij voltrekt, met erkenning van 
vaak meerdere mogelijkheden die tot het 
beoogde doelleiden, is hij anderzijds altijd 
zeer principieel en overtuigd in zijn uit
gangspunt geweest. Hij is een duidelijk 
voorbeeld binnen de redactie met betrek
king tot het belijden van de christelijke uit
gangspunten bij het formuleren van prak
tische politiek. Zijn bijdragen in de redac
tie en met name zijn Per1scopen in 
Christen Democratische Verkenningen 
blijken niet zelden een belangrijke inspira
tiebron voor mensen die trachten vanu1t 
een doelbewuste christelijke grondhou
ding als burger en politicus een bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van ons 
eigen land, Europa en de wereld. Vooral 
in de Periscopen kon hij zich uitleven. Hlj 
was een meester in het uitleggen van poli
tieke kwesties aan de hand van concrete 
situaties uit het dagelijkse Ieven. Zijn 
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grondhouding, brede belangstelling voor 
het maatschappelijk gebeuren en grate 
belezenhe1d leidden te zamen met zijn 
creativiteit tot karakteristieke, zeer lees
bare en vaak leerzame bijdragen. Arie 
Oostlander heeft zich noo1t Iaten verleiden 
tot vergaande specialisme op een of en
kele deelterre1nen. Hij was en is de gene
ralist die probeert vanuit een bepaald to
taalbeeld over de nchting die christen
democratle in de huidige maatschappij 
moet gaan op uiteenlopende bele1dster
re1nen een b1jdrage te leveren aan het op 
koers houden van de partij. Een benade
r~ng waarbiJ de redactie hem altijd heeft 
gesteund. sterker nag een opvatting die 
oak binnen de redactie zelf in de benade
ring van auteurs en de discussie over de 
ncht1ng van het blad en de inhoud van ln

gezonden artikelen blijkt 

Positie redactie 
De positie van de redactie is daarbiJ n1et al
ltJd eenvoudig. Enerz1jds mag van de re
dactieleden een grate mate van loyaliteit 
met de ch risten-democratische pol1tiek 
worden verwacht, anderziJds leidt de ver
kennende, signalerende, tot discussie uit
nodlgende rol van het blad tot het aantrek
ken van auteurs, die creatief over proble
men nadenken en niet bereid zijn om ai
leen betreden paden te volgen. Eenken
nigheid dient per se te worden voorko
men. Het kan niet worden ontkend dat met 
name een dergelijke functie binnen het 
COA. die vanwege de polit1eke constella
lte in ons land voortdurend oak belast 
wordt met het dragen van regeerverant
woordelijkheld, een u1termate belangrijke 
en soms lastige 1s. lmmers, het CDA zal 
btJna all1jd verpl1cht ziJn om compromissen 
in politieke zin met andere parliJen te slui
ten en te streven naar bestuurlijke oplos
stngen die haalbaar en werkzaam zijn. In 
ons veel partijenstelsel is dat waarschijnlijk 
de enige begaanbare weg. Een dergelijke 
parliJ kan snel terugvallen tot een zekere 
managementhoud1ng waarbiJ niet gedre
venheid en een maatschappelijke overtui-
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ging van keuzen bepalend zijn, maar de 
taxatie van praktische haalbaarheid in een 
bepaalde periode. Deze houding zal bij 
politici, die Ievens rekening moeten hou
den met het feit dat hun partij regerings
verantwoordelijkheid draagt vanuit een 
bestuurlijke optiek oak altijd mede aanwe
zig moeten zijn. Zakel1jke afweging en het 
stellen van prioriteiten inzake beleidson
derwerpen moeten doorklinken, maar het 
IS niet genoeg. Steeds weer zullen de 
christelijke uitgangspunten aan de basis 
van afwegingsprocessen dienen te staan 
en in het optreden van politici oak naar 
buiten moeten uitstralen. Het COA dient 
d1t te pretenderen en waar te maken. Het 
is 1mmers de partij die met overtuiging kan 
en moet verkondigen dat haar boodschap 
niet aan lijd gebonden waarden als uit
gangspunten heeft en als zodanig oak 
een blijvende en betrouwbare maatstaf 
z1jn voor het handelen 1n de praktische po
litiek. Oat dit handelen in de verschillende 
perioden een andere invulling krijgt is evi
dent 

In dit opzicht streeft de redactie naar 
een rol voor Christen Democratische Ver
kenningen waarbij dit blad vaak de prikkel 
in het vlees van leden van de CDA
gemeenschap zal zijn. Daarnaast hoopt 
de redactie dat het blad frequent gelezen 
wordt door pol1tici die op lokaal, regionaal, 
landelijk en internationaal niveau geroe
pen zijn om praktische, politieke invulling 
te geven aan de opgaven waarvoor de 
maatschappij van vandaag en morgen 
staat In dit opz1cht is Arie Oostlander een 
voorbeeldig redactielid geweest Naast 
de openheid en lu1sterbereidheid naar an
dere meningen toe was er bij interne dis
cussies en b1jdragen in ons blad altijd iets 
van een vonk bij hem merkbaar. We zijn 
hem daarvoor erkentelijk en hopen dat hij 
als europarlementaner de gelegenheid 
neemt om deze grondhouding oak duide
liJk over te dragen in de politieke stelling
name d1e op concrete punten nodig is. Wij 
gaan ervan uit dat hij Z1ch daar zal inzetten 
voor de cobrdinalie van de Europese 
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christen-democratische onderzoekstnsti
tuten en kan bijdragen aan de vorm1ng 
van een 1nternationaal vakblad. Wij hopen 
dat Christen Democratische Verkennin
gen ziJn sympathie en warme belangstel
ling blijft houden en dat de redactie vele 
malen op hem een beroep mag doen om 
als auteur een bijdrage te leveren aan het 
blad dat tussen de CDA communtcatie
middelen een heel duidelijk eigen gezicht 
he eft. 

Daarnaast verwachten WIJ als redactie 
btnnen niet al te lange tijd de opvolger van 
Arie Oostlander als voorzitter van het We-
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tenschappelijk lnstituut in ons midden te 
mogen welkom heten. Wij mogen daarbij 
de verwachting uitspreken dat ook deze 
man of vrouw op een authentteke wijze 
een u1tstraling binnen en buiten de partiJ 
zal hebben of kriJgen, een uitstralrng geba
seerd op het geloof rn de waarden dte aan 
de basts van het CDA ltggen. 
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Mr. O.W.A. baron van Verschuer 

De betekenis van de 
grondslag van het 
CDA in deze tijd 

Hoge bomen vangen vee! wind. Het CDA 
IS zo 'n hoge boom geworden. Naar het 
CDA zal krit1scher dan ooit gekeken wor
den. Thans is het p/icht een herkenbaar 
1dentiteit te handhaven. Zeker blj de nei
gmg lets opportumst1scher te werk te 
gaan omdat het zo goed gaat. 

BIJ de totstandkoming van het COA gmg 
het u1teraard over zaken van organtsatori
sche en van politieke aard. Oatgene ech
ter. dat aile andere punten overscha
duwde en dus het belangrijkste was, was 
de relatie die tussen geloof en politiek in 
de nieuwe ch risten-democratische parliJ 
zou moeten worden gelegd. 

Oaann onderscheidt het COA zich van 
aile andere politieke parliJen. AI zou orga
ntsatonsch en programmatisch volledig 
overeenstemmmg ziJn bereikt, maar men 
zou het niet eens zijn geworden over de 
vraag rond geloof en politiek dan zou het 
CDA n1et tot stand ziJn gekomen. Oat ge
geven legde een belangnJke claim op de 
comm1ssie die - nadat over vriJwel aile 
andere zaken overeenstemming was be
retkl - voor het COA die relatie zou gaan 
·vastleggen'. Het is m1ssch1en goed, nu 
t1en Jaar later, nog eens aan te geven waar 
het om g1ng. 

Het ging biJ de relatie tussen geloof en po
ltllek niet aileen en in de eerste plaats over 
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vragen als de relatie tussen kerkeliJk ge
zag (welke kerk?) en politiek en de eigen 
verantwoordelijkheid van de politieke par
liJ. Het ging ook niet meer over de beteke
nis van deC voor het COA. In het Program 
van Uitgangspunten - een houvast voor 
het politieke profiel van het COA betref
fende de relatie naar de grondslag - kwa
men begrippen als rentmeesterschap, ge
rechtigheid, naastenliefde en mach! is die
nen, voldoende uit de verf. Het politieke 
profiel zou - zonder van de Btjbel een re
ceptenboek te maken - ook andere her
kenningspunten hebben in de nchting van 
de grondslag. Ter discussie stond of aan 
een individueel lid van het COA of aan 
iemand die lid van het COA wil worden, 
gevraagd kan worden 'Wat is voor jou de 
betekenis van de C in het COA?' Oeze 
zeer persoonlijke vraag ligt zeer dicht te
gen de vraag aan: 'Heb je notie van het 
Evangelie en ... hoe staat het met je ge
loof?'. Oil brengt ons bij het probleem hoe 
breed de kring van I eden van het COA kan 
z1jn en waar ziJ aan herkenbaar ziJn Word! 
het COA een partij met een duidelijke indi
viduele drempel of een partij, waar christe
lijke noties en waarden nevengeschikt 
worden aan andere al dan niet moreel of 
rel1gieus gebonden, noties en waarden. 

Mr O.W.A baron van Verschuer ts voorzttter van de Raad 
van Beheer van Rabobank Nederland 
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Uiteraard waren de standpunten d1e 
toen door de leden van de comm1ss1e en 
anderen werden ingenomen en de ant
woorden die op deze vragen werden ge
geven 1n belangrijke mate bepaald door 
met name de kerkelijke achtergronden 
van de voor het CDA samenstellende de
len. In de discussie rond dit vraagstuk 
komt de eigen aard van de Rooms
Katholieke, de Gereformeerde, de Neder
lands Hervormde en de andere kerkelijke 
achtergronden naar voren. Oat brengt 
ook met zich mede dat een dergelijke dis
cussle in het teken van de geschiedenis 
en het ontstaan van d1e partijen staat. Wat 
is het wezenskenmerk van de KVP en wat 
IS het verschil tussen ARP en CHU, 
waarom trokken ziJ tot nu toe gescheiden 
op. Een kwestie dus die met het oog op 
een nieuwe politieke formatie vragen rond 
'eigen' geloof en 'eigen' kerk en de 
waarde d1e men daaraan hecht oproept. 
Het is waarschiJnliJk de grootste ver
dienste van het rapport Grondslag en Poll
tiek Handelen, dat - op princip1ele gron
den - de voor vel en toch zeer bel aden en 
bedreigende vraag 'kan een niet-christen 
lid van het CDA z1jn' wordt afgewezen. 

lmmers, zo zegt het rapport, dan zou 
het CDA direct afhankelijk ziJn van meer of 
m1nder chr1stelijk zijn van de leden en zich 
de bevoegdheid moeten toeeigenen als 
politieke part1j de leden ten aanzien van 
hun geloof de maat te nemen. 

Als het CDA deze benadering zeer na
drukkelijk afwijst, dan wil dat niet zeggen 
dat het CDA geen boodschap aan het 
Evangelie heeft. De leden van het CDA, 
en met name zij die de polit1ek hebben te 
'maken' (het kader), kunnen niet onver
schillig staan ten opzichte van het geko
zen u1tgangspunt en in het Programma 
van Uitgangspunten statutair vastge
legde. Daarvoor introduceert het rapport 
de pol1tieke overtuiging waarvan het hart 
wordt gevormd door de inspiratie van en 
de toetsing aan de grondslag van het 
CDA. En d1e grondslag is vastgelegd 1n ar
tlkel 2 en 3 van de Statuten. 
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Doorwerking 
Oat kwamen wiJ in 1978 overeen Met 
deze overeenkomst gingen de laatste lich
ten voor de totstandkoming van het CDA 
op groen het CDA werd een feit, het poll
tieke bedrijf kon beginnen, het rapport 
had op dat moment zijn werk gedaan 

De laatste en belangr1jkste overeen
komst was gesloten, maar het rapport 
wilde/moest meer ziJn dan een eenvou
dige overeenkomst het moest ook het ka
der aangeven, waann in een voortdu
rende beweging het pol1tieke handelen 
van elke dag werd getoetst aan de poll
tieke overtuiging. In plaats van een d1recte 
toetsing aan het Evangelie kwam de indl
recte, namelijk aan de politleke overtui
ging zoals vastgelegd in het Program van 
Uitgangspunten. Het Evangel1e maakt het 
hart van de politieke overtuiging uit. 
Daarom is nu de vraag op ZIJn plaats of 
van die toetsing iets terecht is gekomen. 

Is de inspiratie van en toetsing aan de 
grondslag van het CDA theorie gebleken 
of ook in prakt1jk van de polit1ek gebracht? 
Is het CDA mede door dit rapport en de 
politieke overtuiging - die bij de oprich
ting zo belangriJk werd gevonden - wer
kelljk een herkenbare polit1eke strom1ng 
geworden? Is de pol1tieke overtuig1ng een 
middel gebleken om het CDA te behoe
den voor het te 'wereld'gelijkvormig wor
den? Is het CDA een partij geworden die 
meer oog heeft voor de goedkope suc
cessen met de daaraan verbonden electo
rale wins\, dan voor het 1nnemen van en 
vasthouden aan pnncipiele stellingna
mes, zonder zich daarbiJ zorgen te maken 
of 'de' kiezers daar wei notie en bood
schap aan hebben? En zal in bijvoorbeeld 
2000, als de eenwording van Europa 
voortgesch red en IS, Qberhaupt nog een 
sterveling zich druk maken over de grand
slag van het CDA en zich gewetensvol de 
vraag voorleggen of voor hem of haar nog 
geldt wat in 1978 bij de totstandkommg 
van het CDA kennelijk zo' n grote rol 
speelde? 
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De uitdagingen van nu rand de doorwer
king van de liJnen van grondslag en poli
tiek hebben een beetje hetzelfde gevaar in 
z1ch als de vraag of een niet-chr1sten lid 
van het CDA kan worden. NameliJk men 
komt er gauw toe in concrete politieke uit
spraken en politleke stellingnames het ge
mis van het christen-ziJn van degeen die 
ze u1tspreekt, te vermoeden of zelfs aan te 
nemen. Als wij dat in overtuiging in 1978 
afwezen voor de individuele persoon, 
moeten wij dat ook 1n 1989 afwijzen voor 
het CDA en de personen die voor het CDA 
optreden. Wij kunnen en moeten ook 
geen maatlat willen leggen bij de C van 
het CDA van nu. Hetgeen in het rapport 
werd vastgelegd: 'het CDA mag niet di
rect afhankel1jk ziJn van het meer of minder 
christelijk zijn van de leden', geldt ook nu 
nog en onverkort. 

Principes die ons altijd 
goed uitkomen zijn handig 
verklede eigenbelangen. 

COV 1985 nr. 6 

Oat betekent echter niet, dat de vragen 
over de doorwerking van de grondslag 
voor het politieke handelen en de beteke
nis van de politieke overtuiging bij het 
CDA niet gesteld mogen worden. En daar 
is te meer red en voor nu de secretaris van 
de toenmalige commissie, de heer Oost
lander, het Wetenschappelijk lnstituut 
voor het CDA inruilt voor Europa' Oostlan
der was immers in belangrijke mate be
halve de schriJver van het rapport ook de
gene die de politieke overtuiging als be
grip herontdekte en herformuleerde en 
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het uitgangspunt 1n de kern daarvan 
stelde. HiJ heeft dit ook t1jdens het werk 1n 

het lnstituut niet verloochend en zal dat ze
ker ook niet doen bij de politieke 
vraagstukken van het Europese Parle
ment. 

Kenmerkend verschil 
Bij het evalueren van hetgeen ons in 1978 
beztg hield naar de concrete situatie van 
nu is het goed ons te realiseren, dat er 
voor het CDA een kenmerkend verschil 
ligt. 

Het CDA van 1978 was het CDA dat 
zichzelf moest gaan bewijzen en zijn weg 
moest gaan zoeken. De vernedering van 
het tegen elkaar uitspelen van de drie 
christelijke partijen, culminerende in het 
gescheiden optrekken bij het kabinet-Den 
Uyl, lag nog vers in het geheugen en had 
diepe wonden achtergelaten Was daar
mede het bewijs geleverd, dat een partij 
gebaseerd op een christeltjk uitgangspunt 
geen enkele waarborg gal voor een 
eensluidende politiek? Leven binnen het 
CDA liberalen en socialisten samen onder 
een christelijke dekmantel? Was het CDA 
per definitie onduidelijk en een partij die 
geen bijdrage zou kunnen leveren aan de 
politieke stabiliteit van ons land? Het CDA 
moest zich in die tijd meer verdedigen dan 
dat het kon aanvallen. Het CDA had deu
ken opgelopen en was intern nog sterk 
verdeeld. Dit alles had tenslotte een niet 
gering minderwaardigheidscomplex op
geroepen. 

Zowel voor de partij, als voor het indtvi
duele lid liggen nu, lien jaar later, de kaar
ten er gelukkig wat anders bij. Het gaat het 
CDA electoraal voor de wind, er is volop 
activiteit maar de basis daarvoor is stabili
teit. 

Het CDA wordt geen onduidelijkheid 
meer verweten, het minderwaardigheids
complex heeft plaatsgemaakt voor het 
niet onbehaaglijke gevoel dat aile politieke 
lijnen blijken te beginnen en uit te komen 
bij het CDA. Hoe kwam dit tot stand, waar 
ligt de oorzaak? Is dit de verdienste van 
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degenen die in het CDA de le1ding had
den en hebben? Is dit een met name per
soonsgebonden succes of heeft dit ook 
iets te maken met deC van het CDA en de 
keuze van benadering van de pol1tiek op 
basis van de politieke overtuig1ng? 
Kortom: waar dankt het CDA zijn succes 
aan? Het antwoord is niet eenduidig te ge
ven. Electorale successen ziJn, althans in 
deze tijd van gemakkelijke communicatie, 
grotendeels een gevolg van aan de per
soon gebonden stemmen. Velen stem
men op Lubbers en niet op het CDA, om 
nog maar te zwijgen over die C. Maar het 
succes van de lijsttrekker staat niet los van 
de organisatie van de partij en de mate 
waarin er een rechtstreekse en vloeiende 
lijn ligt tussen het kader van de partij en 
datgene wat pol1tiek wordt ondernomen. 

Het zou goed zijn als 
kerkleidingen beseften hoe 
pijnlijk een christen
politicus ervaart dat hij 
nooit tevreden achterover 
kan leunen. 

CDV1985nr. 10 

De huidige problemen bij de VVD zijn hler
van een duidelijk voorbeeld. Als Lubbers 
voor het CDA ook veel 'niet-christelijke' 
stemmen weet te trekken dan zegt dat 
niets over het karakter van de partij en de 
mate waarin de grondslag in de partij 
doorwerkt. Als het partijkader zich 'nihi
listisch' zou opstellen en zich al dan niet 
om electorale redenen van deC zou willen 
ontdoen, en dat zou uitdragen, is dat voor 
het karakter van het CDA van belang. Als 
degenen die het in het CDA voor het zeg
gen hebben en de koers bepalen deze 
koers gaan wijzigen en de politieke over-
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tu1ging als niet meer ter zake doende ter 
ziJde leggen (inclusief het hart ervan), 1s er 
wat aan de hand. Daarmede is de door
werking van de grondslag een opdracht 
voor het partijkader (inclusief de kamer
fractie en de CDA-bewindsleden). Wat wil
len ziJ met de chr1stelijke grondslag aan. 
Staan zij er nog achter, zien zij nog even 
helder als ten tijde van de comm1ss1e, dat 
het CDA een duidelijk toets1ngspunt moet 
hebben? 

Het is reeel bij de evaluat1e van de door
werking van het uitgangspunt naar de 
praktische pol1tiek naast naar de aard van 
het partijkader, ook te k1jken naar de aard 
van de pol1tieke vraagstukken van deze 
tijd. Daarnaast speelt de pol1tieke en maat
schappeiiJke omgeving waarin het poli
tieke bedriJf z1ch nu afspeelt een belang
rijke rol bij de vraag wat van het uitgangs
punt nog herkenbaar is. 

CDA-kader 
We spraken met elkaar af dat we elkaar 
niet als persoon de christel1jke maat zou
den nemen. Maar dat betekent niet dat de 
vraag nu niet gerechtvaardigd is, wat met 
name het CDA-kader met de politieke 
overtuiging heeft gedaan. Is het in staat 
gebleken die in relatie met het christelijke 
uitgangspunt geloofwaardig te maken? Is 
het CDA daaraan herkenbaar door het op
treden van het CDA-kader en herkent de 
achterban zich in dat CDA. 

Het antwoord is zeker niet eenduidig te 
geven en zal zeker per persoon en situatie 
wisselen. Oat het CDA zich bewust is dat 
CDA-herkenbaarheid niet vanzelfspre
kend voor de toekomst gewaarborgd 
blijft, bewijst de aandacht die het besteedt 
aan de kadervorming. Daarnaast heeft het 
Wetenschappelijk lnstituut door de studie 
en publikatie van rapporten een vooruit
denkende rol gespeeld. 

Politiek, ook CDA-politiek, is mensen
werk. CDA-policiti zullen in tijden dat het 
met het CDA en electoraal en organisato
risch en partij-politiek goed gaat, geneigd 
zijn iets opportunistischer te werk te gaan, 
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dan in penodes dat aile zeilen moeten 
worden bijgezet. De herkenbare identiteit 
en de discuss1e daarover waren tien jaar 
geleden een noodzaak. Thans IS het een 
pl1cht, waarvoor we regelmatig aandacht 
moeten blijven vragen Ook nu is een dui
delijke politieke overtu1ging, ingeplant 1n 
het CDA-kader, van CDA-Ievensbelang. 

Uitdagingen van deze tijd 
Voor elke politieke partiJ geld! een zekere 
mate van afhankel1jkheid van de relatie 
tussen het d,oor de partiJ gekozen ba
Sisprincipe en de relevante pol1tieke 
vraagstukken. Zo is het voor een parliJ als 
de ParliJ van de Arbeid gemakkelijker zich 
te profileren 1n een tijd waarin de arbeid 
het erg moeil1jk heeft. dan 1n een tiJd 
waarin het 1edereen betrekkelijk goed 
gaat. Voor het CDA geldt deze regel ook 
wei. maar zeker in m1ndere mate. Het 
mens- en maatschappij-beeld van het 
CDA is meer universeel en m1nder t1jd 
gebonden 

Oat betekent niet dat sleutelbegrippen 
van het CDA. rentmeesterschap en ge
rechtlgheid. geen heel du1delijke aankno
pingspunten geven naar de actuele poll
tlek. Het rentmeesterschap brengt ons 
heel concreet biJ de milieuproblemat1ek. 
M1sschien kan het CDA verweten worden 
dat het zich te laat heeft geschaard bij de
genen die dit probleem al veel eerder als 
zeer ernst1g beschouwden. Het gerechlig
heidsprincipe brengt ons ook bij de inrich
ling van de samenleving. In een maat
schappiJ met steeds meer en beter opge
leide personen kan n1et anders dan de 
verantwoordelijkheid aan de basis ver
sterkt worden. Het CDA zal daarbiJ ook 
nauwlettend moeten toezien op het hand
haven van de e1gen ident1te1t van instellin
gen op het geb1ed van volksgezondheid 
en maatschappeliJk werk, onderw1js en 
cultuur. Het zijn JUist die instellingen, waar 
aan het CDA verwante personen een be
langrijke rol spelen, die trachten in deze 
liJd hun e1gen 1dent1te1t 1n relat1e met hun 
werk en opdracht n1euwe inhoud te ge-
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ven. 
Door de golven van geestelijke nJvelle

ring die over ons heen zijn gegaan, heeft 
ook het CDA vaak ten onrechte mensen in 
de kou Iaten staan. Het CDA moet, gelet 
op de rijke en lange traditie van veel 
christelijke instellingen, h1eraan in de ko
mende jaren meer aandacht besteden. 

De politieke omgeving 
Hoge bomen vangen veel wind. Het CDA 
1s zo' n hoge boom geworden en vel en zul
len het CDA eerder zure regen dan vrucht
bare akkers toewensenl Velen voelen zich 
- 1n het kader van coalitievorming - tot 
het CDA veroordeeld. Oat houdt in dat kri
tischer dan oo1t naar het COA collectief en 
1ndiv1dueel zal worden gekeken. Is het 
CDA z1ch h1ervan voldoende bewust? 
Toen het CDA nog in de kinderschoenen 
stond en niet iedereen geloof hechtte aan 
de mogelijkhe1d dat deze schoenen nog 
eens groter zouden worden, was dat ge
vaar niet aanwez1g. Daarom is het gevaar 
van opportunisme en pragmat1sch bezig 
ziJn nu zoveel groter. Is de bereidhe1d, de 
mentaliteit, bij het CDA aanwezig zich hier
tegen te wapenen? En beseft men vol
doende dat de pol1tieke overtuiging met in 
het hart daarvan het Evangelie ... het 
en1ge doeltreffende antwoord is? 

Kort geleden stond er een interv1ew in 
een van de dagbladen met iemand die 
moslim was en die voor het CDA een rol 
zou gaan spelen in de politiek. Hoe kunt u 
- zo luidde een van de vragen - een par
lij, d 1e op het christendom is geent, gaan 
vertegenwoordigen? Het antwoord op die 
vraag lag in het verlengde van de discus
sie en de conclusies die we tien Jaar gele
den met elkaar voerden: 'Ja, ik kan en ik 
wil dat, omdat ik miJ in d1t CDA herken.' Als 
d1e herkenbaarheid terug te leiden is tot 
de pol1tieke overtuiging, dan is het resul
taat van het werk van de commissie, waar 
Oostlander secretaris van was, niet tever
geefs geweestl Het CDA is springlevend, 
omdat het een hart heeftl 
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Thomas Jansen 

De inzet voor de 
beginselen van de 
christen-democratie * 

Te weimg brengen christen-democraten 
de praktische politiek in verband met de 
daaraan ten grondsiag liggende waar
den. Oaarom heeft de EVP sinds enige tljd 
haar werkgroep 'Geestelljke Beginselen' 
De inspanningen die daar geleverd wor
den dragen bu aan echte integratie en 
meer wederzljds begrip. 

Het 1s zonder en1ge twijfel de grote kracht 
van de christen-democratische bewe
ging, dat zij in het veri eden en tot vandaag 
de dag toe geen gesloten 1deolog1e nodig 
heeft gehad, zonder dat haar samenhang 
en haar daadkracht daardoor in gevaar 
werden gebracht. ldeal1ter handelen 
christen-democraten meer of minder on
bevangen uit christelijke gezindheid en 
democrat1sche verantwoordelijkheid voor 
staat en samenleving. Z1j spannen zich er
voor 1n 1n de praktijk de leer te volgen en 
de 1deeen te realiseren, die uit de christe
lijke traditie, uit het christelijke mensbeeld 
en uit de christelijke wereldbeschouwing 
afgeleid kunnen worden De verw1jzing 
naar de mens, schepsel Gods en Gods 
beeld en gel1jkenis, als onderwerp, mid
delpunt en doe\ van christen-democrati
sche politiek is blijkbaar voldoende grond 
voor een daarbiJ passende houding, d1e 1n 

wezen gericht is op de praktijk, altijd naar 
realiseerbare oploss1ngen streeft en daar
bij de gevolgen van deze oplossingen 
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voor diegenen, voor w1e ziJ bedoeld zijn. 
mede betrekt in haar overwegingen en 
verantwoording. De kennis van de onver
vreemdbare en onaantastbare waarde de 
vr1jheid en de verantwoordelljkheid van de 
menselijke persoon, die in de christen
democratische opvatting ook in de politiek 
en door de politiek, dus bij de inzet ten 
gunste van de samenleving, te gelding en 
tot ontplooi1ng moet komen. sluit net zo 
zeer de erkenn1ng van de gelijkwaardlg
held van mensen in hun versche1denheid 
1n als het bewustziJn van de fe1lbaarhe1d 
van aile mensel1jke inspanningen 

Het is daarom u1tgesloten voor christen
democraten welke he1\sleer ook aan te 
hangen en een bepaalde 'beste' maat
schappijvorm - zonder rekening te hou
den met de verwachtingen en de behoef
ten van de mensen - onvoorwaardel1jk te 
willen verwezenlijken. Ze hebben niet ai
leen geen ideologie nodig, zij houden lde
ologieen ook voor schadelijk - ook op 
grond van hun interpretatie van histori
sche ervaringen, een kennisbron oven
gens, waaraan z1j grotere waarde hechten 
dan aan speculatie. De christen-democra
tie is niet 1n de laatste plaats een geestelijk 
polit1eke bewegmg die daadwerkeiiJk en 

Thomas Jansen rs secretarrs van de Europese VolkspartrJ •r. 
Brussel 
· Vertalrng u t l1et Durts door ue redactresecretarrs 
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vanuit haar e1gen aard een alternatief voor 
de ideolog1een biedt: voor het socialisme, 
voor het l1beral1sme net zo goed als voor 
het conservatisme in al ziJn varieteiten, ra
dicalen zowel als gematigden. Helaas 
heeft d1t positieve bewustziJn tot een 
grondhoudmg gele1d d1e een rondu1t ne
gatieve tendens in zich houdt, namel1jk de 
neiging om af te zien van de theoretische, 
filosofische reflectie op de geestelijke en 
culturele driJfveren voor het eigen hande
len, de eigen verantwoordelijkheid, de 
e1gen doelstelling. Als deze ne1ging z1ch 
verder voortzet - en ziJ is, wanneer men 
terugblikt over de laatste veertig jaar, zon
der tw1jfel versterkt, en dit paradoxaal ge
noeg in het spoor van de prakllsche suc
cessen van christen-democratische poli
tiek - dan zal dat, zo vall te vrezen, tot ge
volg hebben, dat de christen-democralle 
zichzelf als pol1tieke beweging op een dag 
u1tput, ook wanneer nog enige parliJen 
haar naam zouden verder dragen. 

Geestelijke beginselen 
Tegen de achtergrond van zulke overwe
Qingen is op aandnngen van Leo Tinde
mans een werkgroep van de Europese 
VolksparliJ (EVP) en de Europese Unie van 
Christen-Democraten (EUCD) gevormd, 
d1e z1ch met de geestelijke beginselen van 
christen-democral1sche politiek bezig 
houdt. Arie Oostlander is in deze werk
groep een driJvende kracht. Hij werkt door 
zijn inspanningen en initiatieven bij de 
voorbereiding en uitvoering van colloquia 
of publikaties net als door zijn inhoudelijke 
bijdragen, die dikwijls de eerste basis voor 
het verstandige gesprek over een thema 
leveren maar dikwijls ook de resultaten 
van een d1scussie op een intelligente ma
nier samenvatten en de verderleidende 
vragen stellen. Reeds bij de gesprekken 
ter voorbereiding van de werkgroep was 
Arie Oostlander aanwezig. In de herfst van 
1983 en in het voorjaar van 1984 had Leo 
Tindemans, destijds nog voorzitter van de 
EVP (en minister van Buitenlandse Zaken 
van Belgie) enige coli ega's uitgenodigd in 
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Brussel voor een kle1ne discussieronde 
naast Arie Oostlander en de auteur van d1t 
artikel hoorde daarbij: Fran<;:ois Bayrou, in 
het Franse Centre des Oemocrates So
ciaux verantwoordel1jk voor de pro
gramma's, Herman van Rompuy, destijds 
directeur van het Wetenschappel1jk lnstl
tuut van de Vlaamse christen-democraten 
en tegenwoordig voorz1tter van de 
Chr1stel1jke Volkspartij, en Roberto Papini, 
de algemeen secretaris van het lnstitut In
ternational Jacques Maritain uit ltalie. In 
deze kring werd vervolgens een analyse 
gemaakt van de tegenwoordige toestand 
van de chnsten-democratie. Daarop wer
den de vooronderstellingen geformuleerd 
voor een discussie over de nieuwe inspan
ningen voor de geestelijke beginselen 
voor de chnsten-democratische politiek, 
en werden de thematische zwaartepunten 
voor de voorgenomen werkgroep bespro
ken. De overwegingen die daarbij aan de 
orde kwamen Iaten zich als volgt samen
vatten Na de Tweede Wereldoorlog heeft 
de chnsten-democratie in Europa haar po
lilleke kracht vooral kunnen putten uit de 
omstandigheid dat de bevolking zonder 
uitzondering haar waardesysteem met het 
oog op de sociale, politieke, economische 
en culturele s1tuatie als passend ervoer. In 
het Iicht van de inmiddels opgetreden ver
anderingen in de mentaliteiten, in het Iicht 
van het verlies van invloed van de kant 
van de kerken, in het Iicht van deter dis
cussie stelling van de Westerse samenle
vmg en haar doelstellingen, in het Iicht ten
slotte van de economische crisis, schijnt 
echter ook de christen-democratie inge
boet te hebben aan een deel van haar 
aantrekkelijkheid. Voortdurend bang om 
intolerant, star, als conservatief of wat nog 
meer van die strekking gevonden te wor
den, hebben de christen-democraten zon
der twijfel niet altijd op voldoende wijze 
hun waarden verdedigd. Vaak zijn ook zij 
in de val van een opportunistische voor
uitstrevendheid gelopen die de eigen 
ideeen perverteerde: uit de vrijheid kwam 
al te gemakkelijk permissiviteit voort, uit 
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royaliteit verkwist1ng. 
De terughoudende opstell1ng van 

christen-democraten bij de formulering 
van een eigen doctr1ne heeft deze ten
dens zeker in de hand gewerkt. lnder
daad betrekken christen-democraten de 
praktische politiek zelden - te zelden -
op de aan hun houding en hun voorstellen 
ten grondslag liggende waarden. Deze 
moeten echter telkens weer expl1ciet ge
maakt worden, wanneer ze op de lange 
duur als kader voor het denken en hande
len werkzaam moeten bliJven, vooral in tlj
den van onzekerheid en van omwentelin
gen. Aan de andere kant is echter ook te 
constateren, dat het mensbeeld evenals 
het wereldbeeld die vanu1t het christen
dom geYnspireerd worden weer meer en 
meer aandacht krijgen. Oat heeft er na
tuurlijk ook mee te maken dat het socia
lisme intussen net zo goed publiek heeft 
afgedaan als het liberalisme Op grond 
van deze overwegingen heeft Leo Tinde
mans tenslotte in de zomer van 1984, on
middellijk na de tweede verkiezingen voor 
het Europese Parlement, bij gelegenheid 
van een gemeenschappelijke zitt1ng van 
het politiek bureau van de EVP en van de 
EVP-fractie in het Europese Parlement 1n 
Straatsburg de beslissende vragen voor 
de toekomstige arbeid gesteld en gelijktij
dig opgeroepen tot een hernieuwde inten
sieve inspanning ter wille van de doctrine 
van de christen-democraten. 

Leo Tindemans 
Het is de moeite waard op deze plaats nog 
eens de passage in de rede van Leo Tin
demans te citeren die daarop betrekking 
heeft; zowel vanwege haar fundamentele 
betekenis maar echter ook omdat ook de 
inspanningen en vragen van Arie Oostlan
der hun weerslag gevonden hebben in 
deze tekst. 'Wat wij ook in het specifieke 
politieke bereik doen, welke positie wij ook 
bij specifieke voorstellen innemen, welke 
daden w1j ook ondernemen, wij zullen met 
alles slechts in die mate succesvol z1jn, 
waarin wij geloofwaardig zljn. En om ge-
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loofwaardig te zijn moeten WIJ ons er per
manent op bez1nnen dat WIJ chnsten
democraten zijn en dat WIJ ons als zodanig 
van de andere pol1tieke groeperingen on
derschelden; ook van de sociaal-demo
craten, de liberalen en de conservat1even 
met wie w1j pragmatisch zeer veel ge
meenschappelijk kunnen doen. Chnsten
democratische politiek betekent vooral de 
mens 1n ziJn materiele, psychische en 

De eigenwijze, 
machtsbeluste, op eigen 
vrijheid gefixeerde 
dorpsdespoot schuilt in ons 
allemaal. Daarom is 
onderlinge kritiek 
broodnodig. 

CVO 1985 nr. 12 

geestelijke heelheid aandacht te schen
ken en vanuit de geest van de naasten
liefde antwoorden voor de problemen van 
het samenleven van mensen te vinden, 
die hun noden, hun hoop en hun talenten 
in rekening nemen. Wij hebben een eigen 
doctrine, een filosofie die zich orienteert 
aan het christelijke mensbeeld en de 
christelijke visie op de samenlev1ng. 

'Het is t1jd dat de christen-democraten 
van Europa opnieuw een bijzondere in
spanning ondernemen om zich duidelijk
held te verschaffen over de filosofische 
beginselen en de culturele wortels van 
hun gemeenschappeliJkheid en hun visie 
op zichzelf en om daar uit de prikkeling en 
de orientatie af te leiden voor hun politieke 
actie in de tegenwoordige tijd en de toe
komst.lnderdaad: wij hebben in de laatste 
jaren heel duidelijk nagelaten na te den
ken over onze doctrine. Daardoor is een 
gebrek ontstaan dat wij gewaar worden 
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bljVOOrbee/d In de diSCUSSieS met de 
kracht1ge bewegingen van pac1fisten en 
de milieubewegingen of in de samenhang 
met de zoektocht naar nieuwe wegen ter 
oplossing van de economische crisis. 

'Wat betekent tegenwoordig nog 
christen-democratische politiek? Wat is 
het element dat de onderscheiden posi
ties met elkaar verb1ndt, dat de /eden van 
de Europese Volkspartij 1n hun diverse 
Ianden op grond van hun onderscheiden 
histonsche tradities, de constitutionele 
voorwaarden en actuele omstandigheden 
innemen? Welke is het specifieke ant
woord van de christen-democraten op de 
uitdaging die met het mislukken van socia
listische en liberale concepten voor de 
economische en sociale orde gegeven 1s? 
En wat is onder de veranderde omstan
digheden van de jaren tachtig nog geldig 
van de voorstellingen en richtlijnen waar
mee de christen-democraten in de jaren 
vijftig succesvol waren? Over zulke vra
gen moeten wij binnen de Europese 
VolkspartiJ een nieuwe discussie uitlok
ken, die - afgezien van de mogelijke uit
komsten - ook voor de integratie van de 
chnsten-democratische beweging 1n 
Europa noodzakelijk is. Want we moeten 
toch inzien dat het negeren van deze 
vraag geleid heeft tot een zekere crisis in 
het christen-democratische zelfbegrip, die 
noodzakelijkerwijs ook een verzwakking 
van de christen-democratische beweging 
met zich meevoerde. Aan de andere kant 
ziJn inspanningen voor een nieuwe 
geestelijke, theoretische, programmati
sche fundering, zoals in de loop van deja
ren zeventig bijvoorbeeld in Nederland en 
1n Duitsland, ook met politieke successen 
gehonoreerd. 

'Ondanks het onbehagen, dat velen 
van ons ervaren als gevolg van het gebrek 
aan een duidelijke definitie van de 
chnsten-democratische identiteit, be
schikken WiJ - in tegenstelling tot bijvoor
beeld de socialisten - over een relatief 
grote basisconsensus die de samenwer
king onder elkaar eenvoudiger maakt en 
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gemeenschappelijke actie mogelijk 
maakt. Want inderdaad de Europese 
christen-democraten begrijpen elkaar 
normaal gesproken eenvoudig en vinden 
zowel in fundamentele als in praktische 
vragen zonder grote moeilijkheden ge
meenschappelljk antwoorden. Oat moet 
wei komen om dat wij ons in ons handelen 
en ons gedrag aan gemeenschappelijke 
waarden en beginselen orienteren. Maar 
wiJ doen veel te weinig een beroep op 
deze beginselen en waarden en w1j argu
menteren vee/ te weinig met deze doctrine 
die wij ook maar zelden expliciteren. De 
christen-democratische doctrine blijft op 
die manier een onverklaarde voorkennis, 
blijft in het onderbewustzijn hooguit een 
vage herinnering. Hierin, zo vermoed ik, 
ligt de cris1s van de christen-democratie. 
Onder deze omstandigheden ervaar ik 
het als een belangrijke opgave ons ertoe 
aan te sporen weer van onze doctrine te 
spreken en daardoor de waarden, de be
ginselen, het daaraan ten gronde lig
gende mensbeeld, onze filosofie van het 
personalisme opnieuw in ons eigen be
wustzijn te brengen en hen opnieuw tot 
ons te nemen als fundament en verklaring 
van onze politieke actie.' 

Traditie en actualiteit 
In de constituerende zitting van de reeds 
genoemde werkgroep werd een werkplan 
aangenomen dat voorzag in een serie col
loquia waarin aan de hand van concrete 
vraagstellingen ingegaan zou moeten 
worden op het specifieke van een chris
ten-democratische oplossing van proble
men. Een eerste colloquium vond op 24 
en 25 apri/1986 op initiatief van Arie Oost
lander plaats in Amsterdam. Het werd be
dacht en georganiseerd in samenwerking 
met het algemeen secretariaat van de 
EVP/EUCD en de Abraham Kuyperstich
ting, respectievelijk het Wetenschappelijk 
lnstituut voor het CDA waarbij de voor
naamste verdiensten voor het goede sla
gen toevielen aan het lnstituut, zijn direc
teur en zijn medewerkers. Het colloquium 
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moest ertoe dienen het algemene kader 
van de problematiek aan te geven en ze
kere basisveronderstellingen en grondpo
sities te actualiseren. Het programma 
voorzag daarom bij de open1ng in een dis
cussie over de traditie en actualite1t van 
het christen-democratisch den ken. In aan
sluiting daarop werden twee b1jzondere 
aspecten van politieke verantwoordelijk
heid gethematiseerd en in het middelpunt 
van de beraadslagingen en beschouwin
gen gesteld: De vraag waar de grens van 
de welvaartsstaat en de problematiek van 
de ontwikkelingshulp. Het eerste thema 
heeft betrekking op de vormgeving van 
onze eigen maatschappijen en staten hier 
in Europa, het tweede op de ontwikkeling 
van staten en maatschappijen in de Derde 
Wereld; beide hebben veel met elkaar te 
maken; de oplossingen die wij hier nastre
ven geven richting aan de oplossingen die 
daar kunnen worden gerealiseerd; en af
gezien daarvan: wanneer wij nadenken 
over de vormgeving van maatschappijen 
en staten waar zij zich ook op deze wereld 
bevinden, is daarmee tegelijkertijd de 
vraag gesteld naar de ordening van deze 
wereld. 

De werkzaamheden aan deze concrete 
uitdagingen en concrete opgaven van de 
actuele politiek moest ertoe leiden, de 
voorstellingen van de Europese Volkspar
tij respectievelijk de Europese Unie van 
Christen-Democraten en de daarin sa
mengevoegde christen-democratische 
partijen die daarop betrekking hebben op 
de volgende punten nate lopen: 
1. wat daaraan specifiek christen-demo

cratisch is; 
2. of haar concepten beantwoorden aan 

de opdracht van haar waarden; 
3. wat zich leent voor compromissen en 

waar niet op valt af te dingen; 
4. waar zij hun programma moeten aan

vullen of veranderen. 

De bijdragen voor dit colloquium in Am
sterdam liggen inmiddels in de Duitse taal 
voor als eerste deel van een nieuwe serie 
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geschriften van de EVP, die de titel draagt 
Geistliche und historische Grundlagen 
christlich-democratischer Politik. Daarin 
bevinden zich ook twee art1kelen van Arie 
Oostlander, namelijk zijn analyse 'Politik 
a us christlichem Bewustsein' dat als basis
document voor de inleid1ng in de discus
sie werd geschreven, en de samenvat
tende synthese van dat colloquium, geti
teld 'Eine eigene Vision von der Gesell
schaft' dat voorgedragen werd bij de af
sluiting van dat colloquium. 

De schijn dat kinderen als 
politiek wapen wordt 
gehanteerd maakt elke 
onderwijsvernieuwing al 
gauw verdacht. 

COV 1986, nr. 1 

Het colloquium in Amsterdam was het 
begin. De deelname en act1eve medewer
king van prominente en competente me
dewerkers van de meeste lidpartijen, 
voorop de toenmal1ge EVP-president en 
CDA-voorzitter Piet Bukman en verschel
dene met de christen-democratische be
weging verbonden st1cht1ngen en institu
ten was bemoedigend. Verdere colloquia 
waaraan Arie Oostlander op vergelijkbare 
wijze actief meewerkte vonden plaats: 
- in Praglia in Noord ltalie (herfst 1989) in 

samenwerking met de Oemocrazw 
Cristiana en het lnstitut International 
Jacques Maritain over het thema inter
nationale solidariteit; 

- in Wenen (voorjaar 1987) in samenwer
king met de politieke academie van de 
Oostenrijkse Volkspartij over het them a 
federalisme als element van een 
christen-democratisch denken; 

Chnsten Democratlsche Verkennmgen 10/89 



Golool en poltttek 

- in PariJS (herfst 1987) 1n samenwerking 
met het Centre des Democrates Soci
aux en het lnstitut de Politique Euro
peen et lnternationale van de Universi
telt van Parrjs Nanterre over het thema 
soc1ale markteconomie een 
christen-democratisch concept: 

- in Brussel (herfst 1987) 1n samenwer
king met EVP-fractie van het Europese 
Parlement ter herrnnering aan de 
oprrchting van de voorloper-organlsa
tie van de Europese Unie van Christen
Oemocraten de Nouvelle Equipes ln
ternatlonales in het Belgische Chaud
fontaine in 1947 over het thema veertig 
Jaar chrrsten-democratie in Europa. 

Op indrukwekkende WiJze werd bij al 
deze ontmoetingen bevestigd dat de 
chrrsten-democraten allen met elkaar op 
de stevige bodem van een ten d1epste 
transcendent bepaald 1dee van de mens 
en ziJn wereld staafl. Als democraten voe
len ziJ z1ch politiek verantwoordelijk tegen
over de burger, als chrrsten zijn ze moreel 
verantwoordeliJk tegenover God. Zonder 
geestelijk elan kunnen ziJ deze tweevou
dlge verantwoordelljkheld d1e zij ten 
grondslag leggen aan hun politlek
maatschappelijk handelen en vormge
ven, geen recht doen. Daarom moeten zij 
z1ch opn1euw bewust worden van de over
tulgingen en waarden van de christen
democratie. deze opnieuw formuleren in 
relatie tot de grote vragen d1e vandaag 
voor morgen gesteld worden. Hun een
held in fundamentele aangelegenheden 
maakt het de christen-democraten on
danks onderscheiden ervaringen en 
denkWIJzen altijd weer mogeiiJk door mid
del van dialoog elkaar te begrijpen en ge
meenschappeliJk te handelen. Door het 
gesprek over de geesteliJke beginselen 
van hun pol1tiek. dat voor de direct daar
aan deelnemenden, een in zichzelf be
langrijke waarde heeft, moet een bijdrage 
geleverd worden tot de ontwikkeling en 
de vergrot1ng van de pol1tieke consensus 
van de chrrsten-democraten die een be
langriJke voorwaarde is voor gemeen-
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schappelijk handelen. Ook vanuit politiek
strategisch gezichtspunt is deze discussie 
daarom zo buitengewoon belangrijk. Het 
gaat erom de christen-democratie meer 
en meer in staat te stellen als een interna
tlonale kracht 1nvloedrijk te ziJn en telkens 
beter bij te dragen aan de vormgeving van 
rechtvaardige menswaardige samenle
vingen, aan de vrede en aan de vrijheid in 
de wereld. 

Dynamische kracht 
De inspanningen om de actualisering van 
de geestelijke beginselen van de christen
democratische politiek, die een revisie of 
herformulering van de christen-democra
tische doctrine op het oog hebben, en wei 
door de ervaringen u1t de verschillende 
nationale culturen en de aanzetten die de 
lidpartijen in de onderscheiden situat1es 
gemaakt hebben erbij te betrekken, bewlj
zen de mogelijkheden voor vernieuwing 
en dus ook de kansen 1n de toekomst van 
de christen-democrat1sche bewegmg 1n 

Europa. Ze is ook veertig Jaar na haar 
oprichting een Jonge dynamische kracht 
gebleven. 

Oat 1s vooral gebleken tijdens de werk
zaamheden aan de programma's die de 
EVP in 1984 en in 1989 ter gelegenhe1d 
van de Europese verkiezingen heeft voor
gelegd. Oeze documenten en hun ont
staan moeten gezien worden in samen
hang met de confrontatie met de geeste
lijke fundamenten van christen-democrati
sche politiek. Het nadenken over de 
geestelijke fundamenten en over de ont
wikkeling van programma's voor de prak
tlsche pol1tiek vult elkaar aan en heeft el
kaar nodig. Oaarom was het logisch dat 
Arie Oostlander zich ook op voortreffelijke 
wiJze engageerde met de program-arbeid 
van de EVP. Voor het in apr11 1984 in 
Rome op het vijfde EVP-congres aange
nomen act1eprogramma voor de tweede 
zittingsperiode van het Europese Parle
ment was hij rapporteur; hij schreef niet ai
leen het antwerp dat de basis voor de ar
beid van de programcommissie leverde, 
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maar vatte daarnaast ook de resultaten 
van de discussies samen en red1geerde 
de tekst tot aan z1jn definitieve vorm. Voor 
het 1n november 1988 op het zevende 
EVP-congres in Luxemburg aangenomen 
document 'In het hart van de Europese sa
menleving; Actieprogramma 1989-1994' 
stelde hij wezenlijke art1kelen voor en nam 
h1j continu en intensief deel aan aile debat
ten. ZiJn hand is in het b1jzonder te herken
nen in de formuler1ng van de fundamen
tele u1tspraken over de inrichting van de 
samenleving evenals 1n het hoofdstuk 
over de Oerde Wereld en de ontwikke
lingshulp. 

Het is niet in de laatste plaats een ver
dlenste van Arie Oostlander wanneer het 
thans geldige act1eprogramma van de 
EVP niet aileen aankondigingen bevat van 
maatregelen en daden maar ook de be
glnselen laat zien d1e de polit1ek van 
christen-democraten in Europa leiden. 
Oat is echter ook de neerslag van een 
nieuw bewustzijn dat door de inspannin
gen om de geestel1jke grondslagen ge
groeid is. Werken aan een program bete
kent altijd ook werken aan integrat1e. Ook 
wanneer, zoals opn1euw bleek in de loop 
van het jaar 1988 in de programcommls
sie en eerder al 1n de colloquia van de 
werkgroep Geist!iche Grundlagen, de 
christen-democraten in Europa over een 
relatief grote consensus beschikken in de 
belangrijke vragen, is het niet altijd een-
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voudig hen te b1nden aan een gemeen
schappeiiJke uitspraak. Wanneer het om 
zeer concrete daden en maatregelen 
gaat, zijn natuuriiJk ook de onderscheiden 
verwachtingen. ervaringen en belangen 
van de verschillende Ianden en regia's en 
van de sociale groepen en de maatschap
pelijke krachten in het geding. En de ver
schillende politieke culturen en de ver
schlllende grondwettel1jke werkel1jkheden 
en de verschillende tradities waar1n de lid
partijen van de Europese Volkspart1j in 
hun Ianden moeten opereren werken dik
wijls als belemmeringen voor begrip, die 
moeten worden overwonnen. Oat lukt 
meer en meer. Oaarom betekent 1edere 
bemoeienis van de in d1t artikel beschre
ven soort ook een aanz1enlijk stuk n1euw 
wederzijds begrip en daarbij behorende 
eenheid. Zander mensen van het formaat 
van een Arie Oostlander zouden zulke ln
spanningen niet ondernomen worden 
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Goloof en pol1t1ek 

Roberto Pap1n1 

Christen-democratie of 
Volkspartij? 
Een vals dilemma* 

De identiteit van de christen-democratt
sche parttjen wordt niet bepaald door een 
directe band tussen godsdienst en poli
tiek. Voor hen is deze band niet afwezig, 
maar bepalend is de wijze waarop de 
christelijke inspiratie geactua/iseerd wordt 
in het heersende culturele klimaat. 

De nieuwe secretaris-generaal van de lta
llaanse Oemocrazia Cristiana, Arnalda 
Forlani, heeft onlangs voorgesteld de 
naam van zijn partij te veranderen en die 
te vervangen door 'Volkspartij'. Deze 
wens die vrijwel onopgemerkt voorbij is 
gegaan, verdient echter nadere overwe
ging Waarschijnlijk is de suggestie om 
meerdere redenen naar voren gebracht: 
deels om met 'katholiek-democratische' 
accenten een antwoord te geven op aile 
fundamentalisten d1e hun aandacht rich
ten op de band tussen godsdienst en poli
tlek, (opgevat op een behoudende wijze 
zonder enige actualisering van de inspira
tie in het culturele klimaat), ten einde ook 
de discussie over de politieke eenheid van 
de christenen weer op gang te brengen. 
Vergeet niet dat een van de Vaderen van 
het democratisch katholicisme, Luigi 
Sturzo, in 1919 tot de eersten in Europa 
behoorde die sprak van 'Volkspartij' (en 
niet van 'Christen-democratische Partij, 
ook al vanwege het verbod neergelegd in 
de Encycliek Graves de Communi op de 
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christen-democraten om strijd te voeren 
op het terrein van de politiek). Hij had een 
partij op het oog die a-confessioneel zou 
zijn en gebaseerd op een programma; 
een partij niet van 'de' katholieken, maar 
van katholieken, te weten van gelovigen, 
die zichzelf een bepaald politiek pro
gramma gaven. 

Ten tweede heeft men waarschijnlijk in 
herinnering willen brengen het 'volkse' ka
rakter van de christen-democratie, dat wil 
zeggen niet-verlicht en niet bourgeois, 
maar hecht verankerd dankzij haar histori
sche wortels in de lokale verbanden te 
midden van het volk. Daarenboven be
oogde die verandering een hoofdstuk in 
de gesch1edenis van de christen-demo
cratie af te sluiten, namelijk dat van deja
ren na de Tweede Wereldoorlog, op een 
moment waarop de partijen op christelijke 
grondslag in verscheidene Ianden het ad
jectief 'volks-' juist loslieten (dat in de jaren 
tussen de beide wereldoorlogen zo in 
zwang was geweest getuige de ltaliaanse 
Volkspartij, de Franse Democratische 
Volkspartij, de Spaanse Sociale Volkspar
tij, etc.) om terug te keren naar de term 

Roberto Pap1n1 IS hoogleraar 1n de Theorie van de Pol1t1eke 
Part11en aan de un1vers1te1t van Tneste, ltalie en secretans· 
generaal van het lnst1tut International 'Jacques Marita1n' 1n 
Rome 
• Vertal1ng u1t het Frans door de redact1esecretans 
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'christen-democratie'. Daarmee moest de 
band tussen christendom en democratie 
weer in het centrum van hun politieke actie 
worden geplaatst waarbij die band be
grepen moet worden als het culturele fun
dament van de christelijke waarden van 
de democratie. Aldus was de vroegere 
band tussen de troon en het altaar die zo 
kenmerkend was voor de 'christenheid', 
stap voor stap tussen haakjes gezet. Zij 
werd echter in dezelfde periode in vele 
kringen (Spanje, Portugal) opnieuw voor
gesteld. 

Toch was het nieuwe voorstel van de se
cretaris van de ltaliaanse christen-demo
cratische partij niet erg vast omlijnd. Het 
was inderdaad niet eenvoudig om een 
nieuwe discussie te openen voor de 
christen-democratische familie in de cultu
rele ruimte, die wij zijn binnen-gegaan, die 
op zeer sprekende wijze het 'tijdperk van 
de onzekerheid' wordt genoemd. De heer 
Forlani bracht echter opnieuw een pro
bleem naar voren dat op het Europese ni
veau reeds aan het eind van de jaren ze
ventig was aangeroerd, op het moment 
dat de christen-democratische partijen 
van de Europese Gemeenschap besloten 
een zelfstandige politieke formatie op te 
richten ten opzichte van de Europese 
Unie van Christen-Democraten. Zij keer
den terug naar de naam 'Europese 
Volkspartij', een neutrale term, zoals zij 
haar op het internationale vlak, onmiddel
lijk na de Tweede Wereldoorlog achter 
hadden gelaten, met de vorming van de 
Nouvelles Equipes lnternationales. In de 
jaren zeventig stonden tenminste twee op
vattingen tegenover elkaar: Voor sommi
gen had de term 'volkspartij' een neutrale 
betekenis, die vervolgens de aansluiting 
mogelijk zou maken van niet christen
democratische partijen van conservatieve 
snit. Voor anderen wilde deze term de 
noodzaak onderstrepen van een diepere 
verworteling in het volk en bijgevolg het 
verlangen naar een waarlijk vooruitstre
vende politiek. Het einde van het confes
sionele karakter werd zo in ieder geval vol-
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tooid en de christen-democratie sloeg op 
die manier - zelfs in de naamgeving -
een minder confessionele en wereldlijker 
weg in. 

Gebrek aan orientatie 
Maar het probleem dat zich vervolgens 
opdrong - en dat naar miJn mening nooit 
opgelost is - was het ontwikkelen van 
een 'doctrine' (om voor de polemiek een 
uitdrukking te gebruiken die van toen af al 
uit de tijd was), een ideele orientatie, bo
venal een programma, als men de vor
ming van een technocratische partij zon
der fundamentele richting wilde vermij
den. De verwijzing naar de sociale leer 
van de christelijke kerken, die zo lang es
sentieel is geweest, wordt versmald, ener
zijds ten gevolge van de autonomie van 
de kerken ten opzichte van de partijen op 
christelijke grondslag en van de seculari
satie van deze partijen, maar anderziJdS 
en vooral omdat dezelfde kerken (bijvoor
beeld in de Encycliek Sollicitudo Rei Soci
alis) verklaren geen technische en syste
matische recepten te hebben om de grote 
problemen van tegenwoordig op te los
sen, maar hooguit de richtingen voor het 
denken te kunnen aanbieden. Zelfs de 
discussie over het natuurrecht, in de zin 
van autonoom politiek denken, is min of 
meer losgelaten door het Tweede Vati
caanse Concilie en is door de theologen 
niet meer opnieuw opgevat. Het persona
lisme, dat de structuur zou kunnen leveren 
voor christen-democratisch politiek den
ken, is zonder kritisch voorbehoud aange
nomen in de basisteksten van de christen
democratische partijen en van de Euro
pese Volkspartij. Om daar een bevredi
gende uitwijding over te vinden moet ech
ter worden teruggegrepen op teksten van 
de partijen die zijn opgesteld tussen beide 
wereldoorlogen of kort na de Tweede We
reldoorlog. 

In werkelijkheid is reeds sinds lang ieder 
nadenken van de christen-democraten in 
Europa van korte adem, hoewel tegelijker
tijd de culturele dimensie meer en meer 
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centraal staat in de sociale wetenschap
pen en zelfs in het dagelijkse Ieven. Aan 
de andere kant bereiken de verschillen in 
polttieke cultuur tussen de diverse 
christen-democratische partijen en in 
eigen boezem soms een niveau waarop 
communicatie niet meer mogeltjk is. Het 
feit dat zekere christen-democratische 
parttJen lid ZIJn van verschillende lnternati
onales, de Christen-Democratische lnter
nattonale en de Conservatleve I nternatio
nale (de lnternationale Democratische 

Wie de zaak van Jezus 
gelijk stelt met politieke 
revolutie maakt de kerk 
overbodig. 
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Unie) is daarvan een teken, maar ook een 
gevolg. Ondertussen wordt de studie dte 
betrekk1ng heeft op de samenleving door 
de theorieen dte het duidelijkst naar voren 
komen. of ze nu over het macrosysteem 
gaan of tndividualistisch van aard zijn (de 
mtnimale overheid, etc.), dikwijls veron
achtzaamd. De eersten ZIJn voor de hand
having van de status quo, alsof ziJ zwtch
ten voor de maatschappeltjke complexi
tett 

Van de andere kant draaien neo
contracttheorieen, die eveneens in de 
mode ztjn vanwege hun nauwkeurige 
analyses en vanwege het onderzoek naar 
een theone van de rechtvaardigheid, ook 
wegens de huidtge verzwakking van de 
verzorgingsstaat, u1t op het rechtvaardt
gen van neo-corporatistische opvattin
gen AI deze theorieen ztjn een aanval op 
de verzorgingsstaat 
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Vage profilering 
Deze onzekerheid over de fundamentele 
richting van de christen-democratische 
partijen heeft bijgedragen tot een zeer 
vage profilering van de Europese 
Volksparttj en tot geringe scherpte van 
haar politieke optreden. Het zou een ijdele 
troost zijn te profiteren van het feit dat de 
andere politieke krachten zich niet in een 
betere positie bevinden. De grootste 
zwakte waar de christen-democratische 
theorie in Europa aan lijdt betreft zonder 
twijfel het model voor de ontwikkeling van 
de samenleving. Terwijl deze aile aspec
ten van het menselijk Ieven omvat (de om
gang tussen mensen, de economie, het 
milieu, de demografische ontwikkelingen, 
de politiek, etc.), terwijl de socialisten van 
de 'tweede' en van de 'derde' weg, 
sociaal-democraten, christen-soctalisten 
ltjken te bezwijken voor het triomferende 
economisch-ltberalisme, en terwijl de 
christelijke kerkleiders - katholieke en 
protestantse - in de hele wereld (bijvoor
beeld het herderlijk schrijven van de bis
schoppen van de Verenigde Staten 'Eco
nomic Justice for a//') het neo-liberale ont
wikkelingsmodel, met zijn verwoestende 
soc1ale gevolgen en zijn aantasting van 
het milieu, zwaar bekritiseren, schitteren 
de christen-democraten door de afwezig
hetd van hun gemeenschappelijke orien
tatie. 

Het tweede chronisch zwakke punt van 
de christen-democraten - zelfs als deze 
zwakte meestal geen gevolgen heeft voor 
de prakt1sche verrichtingen van hun rege
ringen - heeft te maken met hun alge
mene visie op de politiek en op de staat, 
waarvan het hen niet lukt de precieze rol in 
de sociale organisatie vast te stellen. Op 
het moment waarop de economische en 
financiele machten in het nieuwe kader 
van de mondialisering, de diverse aspec
ten van het menselijke Ieven koloniseren, 
wordt de reikwijdte van de politiek terug
gedrongen. En haar rol wordt nog altijd 
betwist, hetgeen zware risico's inhoudt 
voor de democratie, of het nu het natio-
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nale, het communautaire of het wereld
wijde niveau inhoudt. 

Eigen identiteit 
Sommigen denken dat het actualiseren 
van de inspiratie in de geldende culturele 
omstandigheden overbodig is, als het 
gaat om een reactie op de huidige crisis 
van de christen-democratische partijen. 
Zij zijn geneigd de band tussen gods
dienst en politiek weer aan te halen in de 
overtuiging 1n hun eigen religieuze identl
teit hun politieke identiteit te vinden; een 
behoudende neiging die op uiteenlo
pende manieren in al de Europese chris
ten-democratische partijen aanwezig is. 
Zij willen daarmee duidelijk maken dat het 
christen-zijn correspondeert met het 
christen-democraat zijn en andersom. 
Vandaar de voortdurende behoefte van 
deze groepen om te weten of de christen
democratische partijen wei voldoende 
christelijk van karakter zijn. Vandaar het 
gemak waarmee zij de andere groepen 
stigmatiseren, omdat deze beoordeeld 
worden als minder aandachtig voor de ab
solute voorrang van christelijke 'stand
punten', en vandaar hun onderschatting 
van de programmatische discussie. 

Het standpunt van Sturzo en van allen 
die de lijn hebben gevolgd van een gede-
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confessionaliseerde partij op basis van 
christelijke inspiratie verschilt daarvan 
sterk. Zij hebben de relaties tussen 
christendom en christen-democratie nooit 
onderschat. Maar zij plaatsten deze niet 
op een str1kt godsdienstig, maar op een 
cultureel niveau, op de wijze waarop Mari
taln het christendom zag uitwerken in de 
politiek, namelijk als de 'historische ener
gie aan het werk'. Oat betekent in het ge
heel niet dat die relaties afwezig zijn, noch 
dat de christen-democrat1e verstoken zou 
zijn van een eigen identiteit, maar dat zij 
zich bovenal bevindt op het ethisch-cultu
reie niveau, alvorens zichzelf vast te leg
gen op het politiek-programmatische ni
veau. Het is mogelijk dat een eventuele 
naamsverandering - van Christen-De
mocratie naar Volkspartij - ertoe kan bij
dragen de gebru1kelijke misverstanden 
weg te nemen. Maar ziJ kan niet bijdragen 
aan het verm1nderen van de noodzaak 
van een ethiek voor de polit1ek. 
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Chr1sten-democrat1e en andere partiJen 

Dr. J.Th.J. van den Berg 

Vanuit Abraham 
Kuypers studeerkamer 

Spanning tussen 'vtsie' en 'macht' is er en 
is noodzakelijk. Beide behoren tot de 
noodzake/ijke tngredienten van het maat
schappeltjk samenleven. Daarom is er be
hoefte aan enerzt;ds een machtige parttj 
en anderzijds een sterk en visionair weten
schappeltjk instituut. Oat wordt door de 
parttjen volop beseft. 

Het is de paradox van de geschiedenis 
dat de helderheid van denken en schnj
ven van de Kuyperstichting eerst, en het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA 
later, IS geboren in zo1ets onhelder ma
kends als de Schiedamse jenever. Het ka
pitaal waarmee de Stichting kon worden 
opgezet kwam immers uit Kuypers nala
tenschap, die aanzienlijk kon zijn, omdat 
hiJ was getrouwd met een telg uit een der 
Schiedamse families die een - lucratieve 
- jeneverstokeriJ dreven. 

Tot de dag van vandaag - maar, naar 
ik heb begrepen, niet meer voor lang -
wordt aldus Kuypers oude studeerkamer 
bezet door de directeur van de naar hem 
genoemde stichting, die sinds 1980 de 
saaie naam 'Wetenschappel1jk lnstituut 
voor het CDA' draagt. (Zou het geen mooi 
teken van geestelijke generositeit zijn, in
dien de nazaten van CHU en KVP erken
den, hoezeer oak hun denken en doen 
door de 'klokkenist der kleine luyden' 1 is 
gevormd en het lnstituut weer gingen noe-
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men naar zijn erflater, Abraham Kuyper? 
Akkoord: ik bemoei mij met zaken waar ik 
niets mee te maken heb. Maar tach ... ) 

Een beetje jaloers ben ik aldoor wei ge
weest, als ik mijn (nu) oud-collega, Arie 
Oostlander, in Kuypers huis ontmoette. 
Het is immers goed om te werken in een 
omgeving die in staat is je het verleden 
grond1g in te prenten. Zitten achter Abra
ham Kuypers bureau verplicht: Arie wist 
dat heel goed. Zulk een historische omge
ving mis ik in mijn Amsterdamse kamer: 
het historische pand van de SOAP aan de 
Tesselschadestraat was al verlaten, toen 
ik in 1981 aantrad als directeur van de 
Wiardi Beckman Stichting. In zekere zin 
doe ik het, op mijn manier, met substitu
ties. Enerzijds met Beckmans dodenmas
ker, door een Poolse medegevangene 
vervaardigd na zijn overlijden in Dachau, 
april 1945. De naamgever van ons weten
schappelijk bureau staat immers symbool 
voor het samengaan van sterk engage
ment met de minder bedeelden in onze 
samenleving en grate intellectuele en poli-

Dr J Th J van den Berg (1941) IS nog tot 1 november 1989 
d1recteur van de W1ard1 Beckman St1cht1ng. vanaf 1 novem
ber aanstaande zal h11 hoogleraar Nederlandse pol1t1ek en 
parlementa1re gesch1eden1s ZIJn aan de R1Jksun1vers1te1t Lei
den 

1 Deze fraa1e bet1tel1ng IS van Jan Romein 1n Jan en Ann1e 
Rome1n. Erflaters van onze beschav:ng. Amsterdam 
1971 (negende druk). 747 
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tieke onafhankelijkheid, in Beckmans ge
val duur betaald met jarenlang verblijf en 
de dood in het concentratiekamp.2 Beck
man is voor ons tegelijk naamgever, sym
bool en verplichting, zoals Kuyper dat on
getwijfeld is voor de staf van het Weten
schappelijk lnstituut voor het CDA. Beck
man is overigens niet de enige wiens beel
denaar mijn werkkamer siert. 

Tegenover hem hangt het portret van 
de eigenlijke architect van de WBS en zijn 
directeurvan 1949tot 1962: J.M. den Uyl, 
die met zijn gedreven karakter en grote ta
lenten (ook hij trouwens, voortgekomen uit 
de kring der 'kleine luyden') zowel het en
gagement als de geestelijke onafhanke
lijkheid in het bureau heeft weten te vesti
gen en institutionaliseren. AI z1jn opvol
gers, als directeur en als stafmedewerker, 
weten zich aan de 'naamgever' en de 'ar
chitect' verplicht, ook al missen zij het 
historische meubilair. De aanwezigheid 
daarvan is immers wei stimulerend, het is 
geen noodzaak. 

Deelname van 066 moet in 
aile gevallen als een nood
oplossing of als een 
nauwelijks gewenste 
overbodigheid worden 
opgevat. 

CDV 1986 nr. 5 

Het moet voor Arie Oostlander een eigen
aardige gewaarwording zijn geweest om 
aan te treden als directeur van de Kuy
perstichting op 1 september 1975, amper 
een week nadat het CDA-in-wording zijn 
eerste dramatische congres had beleefd. 
Dramatisch, omdat voor veler ogen Anti
revolutionairen en KVP-ers op het congres 
diametraal tegenover elkaar bleken te 
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staan, als het ging om de geestelijke basis 
van de nieuwe partij. Willem Aantjes had 
immers - in zijn door journalisten als 
'Bergrede' aangemerkt verhaai3 - at
stand genomen van de aspiraties van ka
tholieken en, in mindere mate, 
christelijk-historischen die de n1euwe partiJ 
wensten te z1en als een voor iedereen 
openstaande part1j. Aantjes was met zijn 
eisen aan het evangelisch karakter van de 
partiJ, aanzienlijk veeleisender - of was 
het: krampachtiger? geweest. Op 
maandag 26 augustus 1975 hadden niet 
weinigen het CDA vrijwel opgegeven; kort 
nadien startte de KVP haar 'noodproce
dure' onder Frans Andriessens persoon
lijke Ieiding. 

Als het er toch van gekomen is, dan zijn 
er heel wat factoren aan te wijzen die daar
toe hebben bijgedragen. Niet de minste 
daarvan IS echter de inspanning geweest 
van de kersverse directeur van de Kuy
perstichting, als rapporteur van de com
missie die het stuk Grondslag en Polit1ek 
Handelen publiceerde en er aldus sterk 
toe biJdroeg de kloof tussen Wlilem 
Aantjes en de zijnen 1n de ARP ('de precle
zen') en de overige ARP-ers, de CHU en 
de KVP (de 'rekkelijken') te overbrug
gen4 

In zulke ogenblikken ziJn mensen nodig 
aan w1er principes en engagement nie
mand twiJfelt, maar die tegelijkertijd een 
nauwkeurig gevoel tonen voor wat ande
ren beweegt, over de grenzen van confes
sie heen. Arie Oostlander heeft getoond 
over die eigenschappen te beschikken en 
het CDA mag dus wei een beetje trots op 
deze man zijn, liefst ook een beetje zuinig. 
lk kan mij n1et aan de indruk onttrekken 
dat juist dat laatste de 'chefs in de partij' 

2 J S W11ne. 'Stuuf W1ard1 Beckman. patnC!er en soC! a a!· 
democraat Amsterdam, 1987 

3 Eerl11k gezegd vond 1k het desliJdS geen Bergrede 
J.Th J van den Berg De Jacht op het m1dden 1s weer 
open . NRC.Handelsblad; (zaterdag·supplement). 6 sep· 
tember 1975. 1 

4. H Borstlap en C J Klop, Oegroe1 naarhetCOA. momen· 
ten en tmpresstes wt derlien bewogen Jaren. Franeker 
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wei eens moeite heeft gekost. misschien 
omdat z1j z1chzelf in Arie's geschriften de 
spiegel voorgehouden wisten. En spiegel
beelden ziJn, hoe noodzakelijk ook, niet 
vriendelijk Om in Arie's zeit gekozen ter
men te spreken zulke spiegelbeelden z1jn 
er om 'dorpsdespoten te onttronen' 5 

Een fraai beeld. dat van die dorpsdes
poten. Het laat zien dat pure machtspoli
tlek 1n onze verhoudingen niet zoveel 
meer inhoudt dan dorpsgewichtigdoene
riJ, maar niettemin de schade aanricht die 
despot1e eigen IS. Maar ja, w1e direct of in
direct met zulke kritiek wordt geconfron
teerd. reageert zelden aangenaam ver
rast. 

Het pol1tieke bedriJI, hoe principieel en 
goed bedoeld ook begontlen. riskeert al
liJd weer tot meer of minder ernstige karak
terdeformatie te leiden en tot vergeetach
llgheld betreffende beginselen en Idea
len. Ane Oostlander is afkomstig u1t een 
rel1gieuze gemeenschap die, naar hiJ zeit 
zegt, in polit1cis niet vriJ is van autoritaire 
trekken 6 Oat moge zo ziJn: 1k ken haar 
voornamelijk als een. die is begift1gd met 
een in de Europese geschieden1s unieke 
en gelukkige allerg1e voor mach! en autori
teit. 

Maar Ja, dat genre mensen kan knap 
lastig wezen. Het IS van nature zowel tel in 
ZIJn optreden als onbekommerd in zijn kri
tlek. Het heeft al vanaf de Dordtse synode 
de neig1ng beginselen en de juiste exe
gese alliJd in bez1t te willen hebben. Het is 
bovend1en een gemeenschap die zo on
geveer aile Nederlanders gedwongen 
heeft hun politieke retorica te g1eten 1n de 
term~nologie van de theologen. Aile Ne
derlanders, want er ziJn momenten dat ik 
mij afvraag in welke pol1tieke vereniging 
de concentratie 'calvlnisme' het hoogst is: 
in het huidige CDA of 1n de PartiJ van de 
Arbeid. Zeit afkomstig uit (Zuidelijk) katho
llcisme. houd ik n1et op miJ dagelijks te ver
bazen. Hoe dan ook knap lastig volk -
meestal nog terecht ook - en Je zal ze 
maar dagel1jks om je heen hebben. 

Cllr slcn Dornocrat.sche Verkcnrl ngen 1 0!89 

Engagement in onafhankelijkheid 
Als het er op aankomt, is er veel waarin 
een instelling als de Wiardi Beckman 
Stichting en hetWetenschappelijk lnstituut 
voor het CDA, zeals het onder Oostlan
ders Ieiding is geworden, met elkaar over
eenstemmen. (M1sschien zelfs meer met 
elkaar dan beide met de liberale Tel
dersstichtlng.) Beide instellingen delen zo
wel de behoefte aan diep engagement 
met hun respect1eve bewegingen als het 
verlangen aan dat engagement in onaf
hankelijkheid van partij-organen en -func
tionarissen vorm te geven. Be1de instellin
gen zien zichzelf als wachters bij het be
ginselkarakter van hun partijen en als 
plaats waar open en openhartig kan wor
den gesproken over noodzakelijk behoud 
en vernieuwing in denken en handelen. 
Beide weten, dat duurzaam behoud van 
idealen en beginselen de bereidheid vergt 
ver vooruit te kijken en afstand te nemen 
van de kortstond1ge waarheid van van
daag. Oat dat voorts geregeld du1ken in 
de eigen geschiedenis en de zoektocht 
naar histor1sche wortels met zich mee
brengt, is voor be1de evenzeer duidelijk. 

Het kan, tenslotte, daarbiJ niet gaan om 
gratis bespiegelingen of de vlucht in de 
esthetische kwaliteit van de analyse. Er 
dient iets 'uit te komen', dat de beweging 
verder op weg helpt niet om haar tot elke 
pnjs macht te doen behouden, maar om 
haar aanhang iets te vertellen te hebben 
wat haar dient en wat hout snijdt; dat als 
het goed is uiteindel1jk niet aileen voor de 
eigen vaste aanhang van belang IS, maar 
heel 'het volk ten baat'. 

De verleid1ng is groot om - overigens 
met Oostlander7 - het oude christelijk
histonsche adagium 'n1et om de majoriteit, 
maar om de autoriteit' naar boven te ha
len. (Hoewel: het adagium is ontleend aan 
een rechtsfilosoof, Friedrich Julius Stahl, 

5 A M Oostlander Dorpsaesooten onttronen. Franeker 
1985.rhb 710 

6 A M Oostlandor. Een rnstrtuut als het onze Chnsten
Democratlsche Verkenfllngen. augustus 1989 

7 Oostlander 1989 
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u1t het Duitse negentiende eeuwse con
servatisme, waar ik niet erg veel verwant
schap mee voel.s Niet altijd heeft de meer
derheid het gelijk aan haar kant. Gezag, 
dat wil zeggen, geloof en vertrouwen wek
ken, kan ook uit andere bron voortkomen 
uit grondig nadenken en diepgaand de
batteren, studie en ervaring, uit vele vor
men van deskundigheid. De 'meerder
heid' kan die n1et straffeloos opzij zetten, 
ook niet terwille van de eenheid in de partij. 

De weg naar de 
persoonscultus is 
verleidelijk. Vooral als het 
om goede personen gaat. 

CDV 1986 nr. 9 

Met andere woorden, als 'majoriteit' 
hetzelfde is als het 'machtswoord' in het al
gemeen en als 'autoriteit' hetzelfde is als 
'visie', dan zit er veel in dat oude Lohmani
aanse adagium, dat op het eerste gezicht 
geen toonbeeld van democratisch den
ken vormt (en zo ook n1et was bedoeld 
door de ietwat welgedane JOnkheren die 
aan het begin van deze eeuw de statuten 
van de CHU schreven. Wie weet heeft van 
de spanning tussen 'visie' en 'macht' en 
de noodzaak van die spanning ziet, omdat 
hiJ weet dat beide tot noodzakel1jke ingre
dienten van het maatschappel1jk samenle
ven behoren, die heeft niet aileen be
hoefte aan een machtige partij maar ook 
aan een sterk en visionair wetenschappe
lijk instituut en die maakt van beide een 
goed gebruik. Alles bij elkaar genomen 
wordt dat door de partijen voor wie Ar1e en 
ik hebben mogen werken ook volop be
seft, al hebben de 'machthebbers' hun 
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oprispingen van verbetenheid en wij de 
onze van klagerigheid over te wein1g ge
hoor. Maar waar het op aankomt IS, dat in 
ons beider kring de preferred position van 
wetenschappelijke inst1tuten wordt begre
pen en gewoon gevonden. 

Maar 'gewoon' IS het eigenlijk helemaal 
niet, althans n1et als wij 1n Europa (waar 
beide politieke strommgen hun bas1s vin
den) om ons heen kijken. Meestal 1s het 
toch zo, dat enigszins vergel1jkbare institu
ten geheel los van partijen staan, ofwel 
praktisch 'beleidsvoorbereidende' afde
lingen van het partijsecretariaat vormen. 
Of het zijn wei aan de partiJ gelieerde insti
tuten, zoals 1n de Duitse Bondsrepubliek. 
die trouwens tegelljkertiJd 'fabrieken' ZIJn 
(van wetenschappelijk, vormmgs- en ont
wikkellngswerk) maar d1e z1ch wei zullen 
wachten om beleidsge6r1enteerd advies 
te geven, laat staan ongevraagd. Oat 
geldt zowel voor de christen-democratl
sche Konrad Adenauer Stiftung als de 
soc1aal-democratische Friedrich Ebert 
Stiftung beide hebben bovend1en 
- kwestie van schaal - hun geheel eigen 
dorpsdespoten. Nee, het karakter van 
onze instellingen is, 1nternationaal gezien, 
bepaald uniek en dat geldt ook voor de 1n 

veel opzichten vergelijkbare Teldersstich
ting. 

Oat biedt tegeiiJkertijd kansen, maar het 
houdt ook een belangriJk risico in. Als ge
leidelijk de zusterpart1jen in het Europa 
van de Twaalf naar elkaar toegroeien -
en, naar ik vurig hoop, 1n staat zullen blij
ken authentiek Europese partijen te vor
men - dan kan dat unieke Nederlandse 
model gemakkelijk verloren gaan 1n de 
behoefte aan eenheid en de ontbrekende 
ervaring met 'geordende tegenspraak' 
van binnenu1t. Oostlander is miJ daarover 
iets te opt1mistisch9 

TegeliJk heeft h1j ook de kansen weten te 
omschrijven. Gedurende de ruime tijd die 

8 Over de opvatt ngen van Stahl. onclcr andere Frar1z L 
Neumann o,e Herrschaft des Gesetzes Frankfurt. 1980 

passr.m 
9 Oostlander 1989 
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ons zullen scheiden van Europese parliJ
organisaties kunnen WIJ niet aileen voor 
ons 'model' pleiten maar, belangrijker, de 
kans aangrijpen om te Iaten zien waartoe 
het werken volgens dat model in staat 1s. 
Want als ons werk, zoals de ervaring in re
cente jaren heeft geleerd, internationaal 
1ndruk heeft gemaakt, dan niet omdat wij 
zoveel betere denkbeelden hebben dan 
inventieve mensen in instellingen elders in 
Europa. Oat werk maakt indruk, precies 
door die combinatie van 'erbij horen' en er 
'midden in staan' enerzijds en 'kritische at
stand en openheid' anderziJds. Oat, naast 
de ervaring dat het de eigen partij op haar 
qui vive houdt en haar tot levend geheel 
maakt van zelf georganiseerde checks 
and balances produktlef zijn door lastig 
wezen. En dus moeten beide instellingen, 
met een nieuwe en frisse Ieiding, nu maar 
eens duchtig in Europa op 'oorlogspad'. 

Verschillen 
Natuurlijk ziJn er verschillen tussen het we
tenschappelijk werk voor het COA en dat 
ten dienste van het socialisme. Ten dele 
zijn die historisch en sociologisch be
paald, ten dele komen zij voort uit een 
doelbewust verschillend georganiseerde 
werkwijze. lk ga daar niet uitvoerig op in: 
dat zou, onder andere, een min of meer 
grondige verantwoording vragen van het 
werk van 'miJn' bureau en daar is Christen 
Democratische Verkenningen niet het 
meest voor de hand liggend medium 
voor. 

Maar aan de hand van twee voorbeel
den vall er wei iets ter toelichting over te 
zeggen lk doe dat met gebruikmaking 
van twee opmerkingen van Oostlander in 
ziJn afscheidsartikel, in augustus in dit blad 
gepu bl iceerd. 

De eerste bewering is dat zijn lnstituut 
zoveel meer 'in het midden' van zijn partij 
staat dan aile andere. lk denk dat hij dat 
verkeerd ziet, niet aileen omdat de opvat
tingen van zijn lnstituut over de 'verant
woordelljke samenleving' lang niet overal 
in het CDA worden aanvaard. (Voor mij 
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hoeft dat ook niet: iedere moderne poli
tieke partij hoort een ruime mate van pluri
formiteit te aanvaarden en zelfs te koeste
ren.) Bepalend is, dat de WBS evenzeer 
'm1dden in' haar partij staat, maar dat op 
een andere manier demonstreert. De soci
aal-democratie is vanouds - met aile 
voor- en nadelen vandien - mede ge
bouwd op de 'intelligentsia' als segment 
van de samenleving. Oat betekent dat zij 
ook iets van de cultuur der intellectuelen 
moet weersp1egelen: dus is de kritiek van
uit de WBS vaker dan eens ook op de 
eigen partij gericht en word! het ideolo
gisch debat tamelijk unverfroren 1n het 
openbaar uitgevochten. Oat kan voor de 
buitenstaander al gauw de schijn wekken, 
dat een Bureau als het onze primair het 
woord verleent aan wie in de partij in 'op
positie' en in 'de periferie' verkeert. Soms 
is dat inderdaad meer dan schijn, maar 
vee/ vaker en langduriger is dat een on
derdeel van de klassieke partijcultuur. De 
Wiardi Beckman Stichting maakt van die 
cultuur evenzeer deel uit als andere groe
pen en instellingen in de Partij van deAr
beid. Van haar word! niet anders verwacht 
en verlangd, dan dat zij ook jegens partij
genoten uiterst kritisch is: juist dat is het 
meest zuivere teken dat zij 'middenin' de 
partij staat. Afhankelijk van de omstandig
heden zal zij nu eens de partij moeten her
inneren aan haar beginselen dan weer 
aan de ruwe realiteit. Maar toegegeven: 
het gaat er in onze partij wat harder en on
bekommerder aan toe - althans in de 
openbaarheid - dan bij de christen
democraten. 

Er is een tweede element van verschil, 
dat WBS en Teldersstichting dichter bij el
kaar brengt dan deze beide bij het Weten
schappelijk lnstituut voor het COA. Oost
lander is geneigd dat onze gemeenschap
pelijke 'verwarring' te noemen, waarvan 
zijn lnstituut zich onderscheidt door de 
eenheid en consistentie van zijn visie. 

Ook hier is echter meer sprake van een 
tweeledig cultuuronderscheid. Het mag 
zo zijn, dat rapporten van de WBS (en de 
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SCHUIVENDE PANELEN 

lAAT PE RECHTER
HANt> NIET WETEN 
WAT DE LINKER 
DOET ......... . 

Waarbij CDA-Ideoloog Oostlander Besluit Een Socialistische Discussie-Nota 
Voor De PVDA Te Schrijven. 

Bron: De Volkskrant, 19 november 1987. 

444 Christen Democrat1sche Verkenn1ngen 10/89 



9 

Ctlr:sten-democratle en andere partljen 

Teldersst1chting) elkaar bij tiJd en wijlen op 
onderdelen tegenspreken. Maar, dat is 
een produkt van het geestel1jk liberalisme 
dat VVO en PvdA delen. Zij doen dat van 
harte, al windt het Arie Oostlander nog zo 
op. Het gaat ons om geesteliJke onafhan
kelijkheid die naar haar aard ind1vidueel 
van karakter is. 

Voor de goede verstaander en lezer 
blljkt toch telkens het gemeenschappe
lijke erfgoed aantoonbaar en over
eenstemming over wat de kern 1s van soci
aal-democratlsch denken en handelen. 
Oaarin schuilt wetnig verwarring (tenziJ elk 
verschil van mentng als zodanig zou moe
ten worden gedutd) en veel z1n voor het 
besef dat het niet alttjd een weg ts dte naar 
Rome leidt. 

Routes - in casu: strategteen - kun
nen verschillen, de richting waarheen niet. 
N1et voor niets dragen rapporten van de 
WBS stnds een aantal Jaren btJna steeds 
de naam van de auteur wij nemen de 'in
dtvtdualtsering' in de maatschappiJ, die 
groter respect betekent voor geestelijke 
zelfstand1gheid. serieus. Oat staat aan ge
meenschappelijkheid van denken en 
doen ntet tn de weg, zoals de ervaring 
leert - ook over landsgrenzen heen. 

Oat laatste kan tk 1n de plaats waar deze 
regels ZIJn geschreven - uitkljkend op het 
voor Nederlanders nog altijd speciale 
Escoriaal van Phtlips II - dageltjks waar
nemen.10 Hoe ·ver' Nederlandse en 
Spaanse socialisten ook van elkaar van-
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daan wonen en hoe verschillend ook hun 
situatie en problemen, in de keuze van 
richting z1jn zij elkaars broers en zussen; 
ook in hun omgangscultuur trouwens. 

Arie Oostlander en ik beeindigen beide 
onze actlviteit voor onze respectieve msti
tuten in dezelfde periode. WiJ gaan ver
schillende - voorzienbare - wegen: Arie 
in de praktische Europese politiek en ik 
(terug) naar de meer zuivere weten
schapsbeoefening. Beiden hebben wij 
het gevoel de voor ons goede weg te 
gaan, beiden ook blijven wij geloven in het 
belang van onze (politieke) zaak. lk wens 
hem daarbiJ graag een goed en vrucht
baar bestaan toe: politieke verschillen 
staan aan vriendschap en respect immers 
niet 1n de weg. 

I 0 Mrtn brtdrage schreef rk trjdens een verblrtf aan een der 
zomercursussen van de Unrversrdad Complutense te 
Madrrd gehouden rn El Escorral. waar onder andere 
een Lomercursus werd gegeven over het socralrsme 
aar1 het emde der twrntrgste eeuw. door de unrversrtert 
georganrseerd ·n samenwerkrng met de Commrssre 
Programma 2000 van de PSOE Het Programma 2000 
rs een operatre verge! jkbaar rnet de rond Schwvende 
Pane/en rn Nederland lk mocht de Nederlandse posrtre 
komen u·teenzetten en rn het b•Jzonder het belang van 
het ecologrsche vr aagstuk 
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Dr. K. Groenveld 

Arie Oostlander wordt 
nu echt politicus 

Pogingen om het Wetenschappelljk lnsti
tuut in een van het partubestuur afhanke
lljke positie te brengen zijn laakbaar. Het 
nut van wetenschappelljke instituten be
staat namelljk voor een groat dee! uit het 
ter discussie steff en van de uitwerking van 
het po!itiek uitgangspunt, zonder overi
gens de belangen van de part!} geheel en 
a! uit het oog te ver!iezen. 

Arie Oostlander gaat naar het Europese 
Parlement. Na een groot aantal Jaren te 
hebben verkeerd in het schemergebied 
tussen wetenschap en polit1ek, heeft h1j nu 
duidelijk gekozen: hij wordt politicus. 
Deze keuze verrast mij niet: ook als direc
teur van het Wetenschappelijk lnstituut 
voor het CDA liet hij zich vaak verleiden tot 
tamelijk (partiJ)politieke uitspraken. Zijn 
afkeer van het liberalisme en van een 
meer pragmatische opstelling der sociaal
democraten was vaak meer emot1oneel 
dan 'wetenschappelijk' onderbouwd. 

Na deze 'onvriendelijke' kanttekening 
biJ een kennelijke voorkeur, haast ik miJ op 
te merken dat het Wetenschappelijk lnsti
tuut in hem een bewogen en gel"nspi
reerde wetenschapper verliest en 1kzelf 
een vriendelijke coli ega en opponent. Ge
durende ruim zes jaren hebben wij talloze 
malen van gedachten gewisseld ten over
staan van een veelsoortig publ1ek. lk heb 
ervan genoten, al moet ik erbij vermelden 
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dat ik na zoveel voorstellingen weleens 
behoefte had aan een ander repertoire. 
Maar deze wens was ook biJ Arie soms 
waarneembaar. 

De gespreide verantwoordelijkheid 
De grote verdienste van Oostlander ligt in 
de schepping van een christen-democra
tisch maatschappijconcept. De verant
woordelijke samenleving (whatever it may 
be) werd een bindende ideologische 
constructie, waaronder de drie bloed
groepen zich konden verenigen. Na de 
totstandkoming van het CDA ontstond 
duidelijk de behoefte aan een dergel1jke 
paraplu en het Wetenschappelijk lnst1tuut 
slaagde in betrekkelijk korte tijd in de pro
duktie ervan. Weliswaar somtijds wat ge
forceerd werden in publikaties van het ln
stituut de beschouwingen ingepast in het 
kader van de verantwoordel1jke samenle
v~ng en de gespre1de verantwoordelijk
held. 

Functionele decentralisatie is het tover
woord. Op het moment dat ik dit schrijf. 
heb ik net ten behoeve van het blad 
Bestuurswetenschappen een kritische be
schouwing geschreven over de functlo
nele decentralisatie. Als Arie Oostlander 
dat leest, zal zijn afkeer van het l1beralisme 

Dr K Groerweld (1949) IS d~recteur van de Prof mr B M 
Teldersst1cht1ng 
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wei weer niet afnemen, zo vrees ik_ Tegen
over het voorgestructureerde pluralisme 
van de zoveel als mogel1jk functioneel ge
decentraliseerde overheidstaken stellen li
beral en een meer open samenleving. Een 
open samenleving waarin de overlevings
kans van allerlei verbanden wordt be
paald door hun concurrentiekracht. Oost
lander gruwt van het atomistische karakter 
van het concurrent1emodel. Gerechtig
heid kan aileen in een harmon1emodel 
worden gereal1seerd, dat is ziJn met veel 
enthous1asme verdedigde opvatting. Laat 
1k deze kwestie nu verder onbesproken Ia
ten, maar ingaan op de noodzaak van een 
eenduidige koers in het denken en in de 
publikaties van een wetenschappelijk in
stituut van een pol1tieke partij_ 

Eenstemmigheid 
Tijdens een discussiedag waarop de me
dewerkers van het CDA-instituut van ge
dachten wisselden met medewerkers van 
de Telderssticht1ng, werd duidelijk dater 
binnen het lnstituut grate eenstemmigheid 
heerst over de inrichting van de samenle
vmg, terwijl er veel minder consensus was 
in het kamp van de Teldersstichting. De 
veelstemmigheid vanuit de liberale stich-

Een efficientere overheid 
aileen, is als het opvoeren 
van de motor terwijl de 
stuurinrichting hapert. 

CDV1987nr. 1 

ting is mijns inziens niet vreemd. Er be
staan vele varianten van de liberale ideo
logie die zich bevinden op een continuum 
tussen utilitarisme en ontplooiingslibera-
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lisme. De eenstemmigheid vanuit het We
tenschappelijk I nstituut is echter ook niet 
zo verbazingwekkend. Het ligt immers 
voor de hand dat men bij de geboorte van 
de CDA-ideologie de noodzaak tot con
sensusvorming sterk ervaart. Pas in het 
stadium van rijpheid zal er ruimte worden 
gelaten aan meerdere variaties op het 
them a van de gespreide verantwoordelijk
heid. Zo gezien, moet de eenheid van het 
spreken met His Masters Voice vanuit het 
Wetenschappelijk lnstituut als een symp
toom van de take-off-lase in de ideologi
sche ontwikkeling van het CDA worden 
gezien. Op termijn is meer discussie en 
ruimte voor dissonante geluiden wei zeer 
wenselijk. Wij wachten afl 

Zoals bekend, is het zowel binnen de 
Wiardi Beckman Stichting als binnen de 
Teldersstichting niet ongewoon dat het 
ideologische uitgangspunt van het ene 
rapport verschilt van dat in een ander rap
port. Waar het gaat om de T eldersstich
ting bijvoorbeeld: in 1979 koos men in een 
rapport over inkomensverdeling voor de 
rechtvaardigheidstheorie van John Rawls. 
een filosofische verhandeling in 1988 was 
daarentegen utilitaristisch en vervolgens 
koos de auteur van het rapport over men
senrechten in datzelfde jaar een sociaal
liberaal vertrekpunt. Over de verscheiden
heid in opinies binnen de Wiardi Beck
manstichting leze men de bijdrage van de 
directeur Joop van den Berg. 

Onafhankelijkheid 
Zijn er overigens grate verschillen in de 
werkwijze tussen het Wetenschappelijk In
stituut voor het CDA en de Teldersstich
ting? lk denk dat zo die er zijn, ze zeer gra
dueel zijn. Beide wetenschappelijke bu
reaus hechten zeer aan hun onafhankelijk
heid ten opzichte van de partij. Deze onaf
hankelijkheid komt in twee zaken tot 
uitdrukking. In de eerste plaats in het 
bestuur van het Wetenschappelijk lnsti
tuut, naar ik veronderstel, autonoom in de 
vormgeving van het onderzoekspro
gramma. Voor wat betreft de Teldersstich-
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ting geldt dat zeker. In de tweede plaats 
zijn de besturen van de wetenschappe
lijke instellingen als enige beslissingsbe
voegd als het gaat om het al of niet publi
ceren van onderzoeksresultaten. Naar 
mijn opvatting behoeft het besluit tot publi
katie over te gaan, niet in te houden dat 
het bestuur of het Curatorium zich geheel 
en al verenigt met de (politieke) conclusies 
en de analyse in de rapportage. Criteria 
zijn mijns inziens de wetenschappelijke 
gedegenheid en het ideologische uit
gangspunt. Bij dit laatste uitgangspunt 
gaat het niet om een knellend keurslijf, 
maar om een politieke opvatting die 
ruimte laat voor verschillende interpreta
ties. Voor de Teldersstichting kan de Be
ginselverklaring van de VVD dienen als 
toetsingskader. De hiermee beschreven 
autonomie betekent dat het aldus mogelijk 
moet zijn dat de politieke conclusies in een 
rapport niet altijd sporen met het concrete 
politieke handelen van de vertegenwoor
digers in de Staten-Generaal, en van be
windspersonen, of met de opvattingen 
van het partijbestuur. Aan de andere kant 
behoort de opinie van de partij(politici) bij 
de besluitvorming wei te worden betrok
ken. Oat kan, door te zorgen voor een be
perkte vertegenwoordiging van partij
bestuur en kamerleden in het bestuur of 
Curatorium van de wetenschappelijke in
stelling. Daarnaast kan men de inbreng 
vanuit 'de politiek' realiseren, door ter 
zake deskundige kamerleden of leden 
van partijcommissies op te nemen in de 
werkgroepen die ten behoeve van de rap
portage in het Ieven worden geroepen. 

Uit zijn laatste Periscoop in Christen De
mocratische Verkenningen proef ik enige 
zorg van Oostlander omtrent de (toekom
stige) onafhankelijkheid van het Weten
schappelijk lnstituut. Of en in hoeverre 
deze zorg reeel is, kan ik moeilijk beoorde
len, maar zo er pogingen worden onder
nomen het Wetenschappelijk lnstituut in 
een van het partijbestuur afhankelijke po
sitie te brengen, zijn deze inderdaad laak
baar. Het nut van de wetenschappelijke 
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instituten bestaat namelijk voor een groat 
deel uit het ter discussie stellen van de uit
werking van het politieke uitgangspunt, 
zonder ovengens de belangen van de 
partij geheel en al uit het oog te verliezen. 
Het is een kwestie van evenwicht en het 
verheugt mij te moeten constateren dat 
binnen de VVD hierover geen verschll van 
mening bestaat. 

Politiek en wetenschap 
In het Iicht van de wens tot zelfstandigheid 
van het Wetenschappelijk lnstituut zet ik 
daarom vraagtekens bij de volgende op
merking van Oostlander in bovenbe
doelde Periscoop. Hij schrijft: 'Het gaat 
erom dat zij (de volksvertegenwoordigers) 
in de hitte van het gevecht direct bereik
bare munitie krijgen aangereikt'. Oat gaat 
mij te ver. Althans voor zover hierdoor de 
wetenschappers van het wetenschappe
lijk bureau op de stoelen van fractiemede-

Wat Groen, Schaepman en 
Kuyper niet hadden, dat is: 
laffe trendgevoeligheid, 
vrees om uit de toon te 
vallen, behoefte om de 
spraakmakende elites te 
behagen, onzekerheid 
omtrent de betekenis van 
hun geloof. 

COV1987nr. 12 

werkers gaan zitten. De hitte van het dage~ 
lijkse gevecht rand en op het Binnenhof 
schept geen goed klimaat voor het meer 
afstandelijk wetenschappelijk onderzoek. 
Terwijl de volksvertegenwoordigers veelal 
(moeten) handelen met het oog op de 
waan van de dag, richten de wetenschap-
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pers zich op de (middel)lange termijn en 
hebben ziJ zo een kr1tische functie ten aan
Zien van het dagelijkse beleid. Zo liggen 
miJns inZ1ens de verantwoordelijkheden 
en het 1s verstandig deze in acht te nemen 
om zo te voorkomen dat het wetenschap
pelljke bureau z1ch mengt in de eigen ver
antwoordelijkheld van de volksvertegen
woordiger. Niettegenstaande het bo
venstaande c1taat, vermoed ik dat Oost
lander er 1n feite net zo over denkt. 

Van groot belang is overigens dat de 
politic1 kenn1s nemen van de inhoud van 
de rapporten van de wetenschappeliJke 
instellmgen. Zo kan het bureau behulp
zaam ziJn biJ de ontwikkeling van een be
leid op lange termijn. lk vrees echter dat 
de l1Jd die kamerleden uit (kunnen) trek
ken voor deze studieuze activiteit betrek
keiiJk gering is vanwege het arbeldsinten
sieve karakter van het polit1eke werk. Oat 
vall te betreuren. Een bezinning op de uit
gangspunten van beleid is continu nodig, 
ook al geeft deze niet onmiddellijk de di
rect bereikbare munitie voor het dagelijk
se gevecht. 

In het hart van de beweging 
In z1jn laatste Periscoop maakt Arie Oost
lander de opmerking dat het lnstituut veel 
meer 1n het hart van de bewegmg staat 
dan de collega-inst1tuten van andere par
tijen. lk waag dat te betw1jfelen, of althans 
'veel meer' lijkt miJ overdreven. Zo heeft 
de Teldersstichtlng een 1ntens1eve be
moeienis gehad bij de totstandkoming 
van het nieuwste verk1ezingsprogramma. 
Voorts wordt momenteel gewerkt aan syl
labi die als materiaal d1enen voor (ka
der)cursussen die worden georgan1seerd 
door de Haya van Somerenstichting (de 
vorm1ngsinstelling van de VVO). Te zamen 
met de Haya van Somerenstichting orga
niseerde de Teldersst1chting een tweetal 
symposia over democratie en over de uit
gangspunten van het liberalisme. Verder 
ZIJn de politieke conclusies uit de rappor
ten van de Teldersstichtmg regelmatig on
derwerp van discussie in de parliJraad of 
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op de door de Kamercentrales gehouden 
themadagen. Ten einde tot cobrdinatie 
van activ1te1ten van Teldersstichting, par
tljcommissies en de Vereniging van Staten
en Raadsleden te komen, vindt er regel
matig overleg plaats binnen de Stuurgroep 
'Commissie-activiteiten'. 'Veel meer' inte
gratie dan h1erboven aangegeven, is 
mijns inziens te veel integratie met het oog 
op het bewaren van een onafhankelijke 
positie. I k raad het bestuur van het Weten
schappelijk lnstituut voor het COA ervoor 
te waken dat het lnstltuut niet te zeer in het 
hart van de beweging komt te staan. 

Het CDA en de Januskop 
Oostlander waarschuwt voor vaagheid 
van de eigen uitgangspunten. Gelukkig, 
zo stelt hiJ, heeft het COA afscheid kunnen 
nemen van de Januskop. Hij verafschuwt 
het als er tot in eigen kring over het COA 
als het 'politieke midden' wordt gespro
ken. Onvriendelijk wordt hij wanneer hij in 
de Periscoop schriJfl: 'Ais andere pol1tieke 
stromingen gedesorienteerd, 'nergens' 
z1jn, waarom moeten wij dan in the middle 
of nowhere onze plaats zoe ken?'. Oit be
doelde 1k nu toen 1k aan het begin van dit 
artikel schreef over Arie's (partij)polit1eke 
uitspraken, die meer emotioneel zijn dan 
'wetenschappelijk' onderbouwd. En1g na
denken zal toch tot de conclusie lei den dat 
'nergens' nergens op slaat. Zowel de 
Wiardi Beckman Stichting als de Telders
stichting produceren discussiestukken zo
wel met betrekking tot de koers van de 
sociaal-democratie als van het libera
lisme. Oat er daarna intens1eve discussie 
binnen PvdA en VVO plaatsvindt over de 
koers is geen mdicatie van desorientatie, 
maar een teken van riJpheid. Hiervoor 
schreef ik al over het COA dat ideologisch 
deze lase nog niet heeft bereikt, waardoor 
consensus grote noodzaak is. 

Overigens, zo kan men zich afvragen, is 
die koers van het COA in de richting van 
de verantwoordelijke samenleving wei zo 
helder? Is er werkelijk afscheid genomen 
van de Januskop? Nauwgezette analyse 
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van het concept van de verantwoordelijke 
samenleving brengt mij niet die duidelijk
heJd waarover Oostlander met trots 
spreekt. De verantwoordel1jke samenle
ving, zo probeert Arie mij steeds duidel1jk 
te maken, is niet de verzuilde samenleving 
uit de jar en vijftig, het is ook niet een cor
poratistisch concept. Geen socialisme, 
geen liberalisme. Dan toch in the middle of 
nowhere? Wei Iicht, maar dan met de kant
tekening erb1j dat the middle of nowhere 
niet hetzelfde is als tussen PvdA en VVD. 

De subsidies 
Na deze kritiek weer wat collegiale vrien
delijkheid. Bij mijn aantreden als directeur 
van de Teldersstichting werden de weten
schappelijke bureaus geconfronteerd met 
het voornemen van de toenmalige minis
ter van Binnenlandse Zaken, de subsidie 
aan deze instellingen te staken. Vanaf dat 
moment vond tussen de directeuren van 
de instellingen regelmatig overleg plaats, 
om te zorgen dat dit onfortuinlijke getiJ 
werd gekeerd. Met groot succes! Mede 
dank zij de inspanningen van Arie en z1jn 
adjudant Kees Klop werd het verzet vanuit 
het CDA tegen het voornemen van de mi
nister kundig georganiseerd. Juist in deze 
moeilijke tijden heb ik Oostlander leren 
kennen als een directeur die voor ziJn lnsti
tuut, en daarmee ook voor de collega-
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instituten, vocht. Met name Joop van den 
Berg van de Wiardi Beckman Stichting 
mag hier niet onvermeld blijven. Zijn Iei
ding in het overleg met het departement 
en binnenskamers heeft er in belangrijke 
mate toe bijgedragen dat er nu een wets
voorstel ligt om de subsidies veilig te stet
len. Zowel Van den Berg als Oostlander 
zullen het als directeur overigens niet 
meemaken dat deze (geamendeerde) wet 
in de Staatscourant verschijnt. 

Tenslotte 
Tenslotte, beste Arie, het ga je goed in 
Europa. lk hoop en verwacht dat je als 
volksvertegenwoordiger met veel plezier 
je inspirat1es kwijt kunt. lk neem aan dat je 
in d1e functie gedegen kenn1s neemt van 
de produkten van de wetenschappel1jke 
bureaus, zodat mijn collega's en ik te ziJ
ner tijd mogen beseffen dat het (God ziJ 
dank) niet voor niets is geweest. Dank 
voor de vriendschappel1jke en prett1ge 
collegiate samenwerking. Mag ik het CDA 
veel wijsheJd wensen biJ de keuze van de 
opvolger? 
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Drs. A.M. Oostlander 

Europese risico's 

We moeten ons niet bltjven blind staren op 
natlonale verschetdenheid aileen. Mis
schien is het nag wei vee! be/angrijker dat 
we overheersing van de cu!tuur of het on
derwi;s door andere denkwi;zen (zoals de 
economische of politieke) voorkomen. En 
dat we ruim baan geven aan de doorwer
ktng van religteuze en levensbeschouwe
/tjke impulsen. 

Zo' n VIJftlen jaar gel eden had de eenwor
ding van de Nederlandse christen
democratie een zeer twijfelachtig 
perspect1ef. Er kon nog van alles misgaan 
en bovendien was het de vraag of er in
derdaad een karaktervolle begmselpartij 
u1t te voorschiJn zou komen. We vergeten 
snel, maar riskant was dat eenwordmgs
proces zeker. 

De Europese eenwording is ook zo'n 
riskante zaak. Sommige dmgen liggen wei 
vast - bijvoorbeeld de totstandkoming 
van de ene markt zonder bmnengrenzen 
- maar overigens is het de vraag of de 
Europese Gemeenschap wei aan de ge
rechtvaardigde ideal en van z' n stichters 
en aan gerechtvaardigde verlangens van 
de christen-democratie zal beantwoor
den. 

Onderwijs, cultuur, media 
BiJ de start van de EG hadden de voortrek
kers van toen - niet zo toevallig dat dat 
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vooral christen-democraten waren - de 
bedoeling om een echte supranationale 
overheid te stichten. Die overheid zou, ge
heel conform het beginsel van de subsidi
ariteit, die taken gaan verrichten die dena
ties afzonderlijk niet bevredigend volgens 
de normen van gerechtigheid en solidan
teit konden behart1gen. Men had toen de 
veil1gheid en het economisch herstel van 
West Europa op het oog maar meende te
vens dat de nieuwe overheid kon bouwen 
op gemeenschappelijke inzichten in de 
waardigheid van de menselijke persoon 
en op een gemeenschappelijke politieke 
cultuur. Misschien heeft men toen ook aan 
een overheid met een volledige politieke 
portefeuille gedacht, immers een even
wichtig overheidsbeleid kan aileen maar 
ontstaan als een reeks van belangen 
wordt afgewogen, als het rijk gescha
keerde Ieven geheel in het beleid 
weerspiegeld wordt. Politiek heeft name
lijk overal mee te maken al is haar bemoei
enis beperkt door het eigen mandaat van 
de overheid. 

Het Ieven kan niet verkaveld worden in 
sectoren die wei en die niet met de politiek 
van doen hebben. Elk levensterrein heeft 
een rechtsaspect. Onderwijs, economie 

Drs AM. Oostlander (1936) rs voormalrg drrecteur van het 
Wetenschappelr1k lnstrtuut voor het CD A. hrJ rs nu lrd van het 
Europese Parlement. 
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en gezondheidszorg moeten b1jvoorbeeld 
als terreinen van eigen aard worden er
kend, maar wetgeving is voor een goede 
gang van zaken op deze gebieden stellig 
nodig. Evenzo is niet vol te houden dat 
sommige sectoren wei en andere niet met 
Europese Gemeenschapspolitiek te ma
ken hebben. Toch wordt dat vaak aange
nomen, en ook binnen het subsidiariteits
denken valt die fout niet altijd op. Het IS be
langrijk om in te zien dat de samenhang 
van het Ieven verstoord of scheefgetrok
ken wordt als de politiek zulke onrealisti
sche verkavelingen doorvoert en hand
haaft. Politiek, en ook de Europese poli
tiek, raakt aile sectoren, maar iedere sec
tor op een andere manier. 

Het misverstand over de verkaveling 
van het Ieven heeft tot gevolg dat de EG 
naast de vele goede effecten die zij heeft, 
een weeffout vertoont die een nadelige in
vloed meebrengt voor die sectoren 
waarop naar veler mening de EG geen 
bevoegdheid heeft, noch behoort te heb
ben. De EG is gefixeerd op economische 
doelstellingen. Zij wordt op gezette tijden 
opgepept door ondernemerskringen. 
'Europa 1992' is een ideaal van het be
drijfsleven. De EG behandelt alles vanuit 
het criterium van het economisch nut. Oat 
is op korte termijn aardig voor het be
drijfsleven maar andere sectoren worden 
zo in een model geforceerd dat niet past. 
Het onderwijs heet dan 'een bedrijfstak', 
het gaat dan niet om ontplooiing van 
jonge mensen tot volwassen personen die 
toegerust zijn voor een veelzijdig patroon 
van verantwoordelijkheden, maar om in
vesteringen in human resources, om hu
man capital, zodat onze economie kan 
concurreren met Japan. Daarom moet 
meer schooltijd worden besteed aan wis
kunde, technische vakken en aan 
vreemde talen. Toepassingsgericht na
tuurlijk. Vakken die dan een veer moeten 
Iaten worden discreet verzwegen. Zo gaat 
het met het onderwijs als de Europese 
'Economische' Gemeenschap aileen met 
economie en niet met onderwijs te maken 
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heeftl Even slecht zou het gegaan zijn met 
het milieubeleid en de katalysatoren op 
automotoren als milieu n1et sinds kort als 
een terrein op zich was erkend waarop de 
EG een eigen bevoegdheid heeft. De ach
terstand die het milieubeleid vertoont 1s 
mede te wijten aan het lange t1jd ontbre
ken daarvan in de pol1tieke portefeullle 
van de Europese overheid. 

Er is een verband tussen 
individualisering in 
menselijke relaties en het 
afstand nemen van bijbelse 
motieven. Het gaat om een 
fundamenteel gebrek aan 
volwassenheid en om een 
onvermogen om 
duurzame, verplichtende 
bindingen aan te gaan. 

CDV 1988 nr. 4 

Even scheef is de situatie in de sector 'cul
tuur en media'. De EG voert hier een soort 
MKB-beleid. Het gaat over bescherming 
van auteursrechten en over bevordering 
van de Europese filmindustrie. Media zijn 
niet meer dan audio-visuele technieken 
die zo goed mogelijk economisch geex
ploiteerd moeten worden. Er wordt ge
sproken over handel in kunstvoorwerpen 
en over cultuurindustrie. Als de parallel 
naar Nederland zou worden doorgetrok
ken dan zou WVC kunnen worden opge
deeld over 'Verkeer en Waterstaat' (de 
media) en 'Economische Zaken' (de rest 
van de handel). Vanwege de fixatie op de 
markt raakt men geheel in de war als zo
iets als de bescherming van de prijs van 
boeken aan de orde is. Nogal logisch dat 
de EG geen innerlijk verweer had tegen 

Christen Democrat1sche Verkenn1ngen 10/89 



;t 

1-

l 

1t 
l 

9 

Europa 

de onderwerping van culturele omroepen 
aan de econom1sche belangen van de 
multimediagiganten. 

Het is overigens waar dat cultuurbele1d 
gebaat is biJ een behandeling op breder 
vlak van de EG aileen. Oat neemt echter 
niet weg dat in de Europese Commissie en 
in de Europese Raden van Ministers on
derwijs en cultuur als zodanig door Euro
pese Commissarissen en Ministers verte
genwoordigd moeten zijn. Aileen zo kan 
worden voorkomen dat op deze terreinen 
aileen actle ondernomen wordt als dat 
past biJ het economisch nuttigheidsstre
ven. Niet aileen door voorschriften regelt 
een overheid het Ieven, maar ook door 
subsid1es. lnstellingen van onderwijs en 
cultuur !rappen daar maar al te gemakke
lijk in. De tijd is derhalve meer dan rijp voor 
de opname van een onderwijs- en van een 
cultuurparagraaf in de Europese Verdra
gen. Oat betekent niet dat de EG zich 
maar onbeperkt met deze terreinen be
moeien moet. In de eerste plaats erken
nen weals christen-democraten het eigen 
mandaat van de maatschappelijke ver
banden die bevoegd zijn om onderwijs 
aan te bieden of die verantwoordelijk ziJn 
voor culturele instellingen. Tevens z1en we 
op deze terreinen een grote verscheiden
heid aan stelsels en organisaties Natio
nale verscheidenheid is hier een ge
wenste zaak. Merkwaardig is dat over de 
levensbeschouwelijke versche1denheid in 
Europese documenten angstvallig ge
zwegen wordt, alsof zoiets als levensbe
schouwing niet bestaat. 

Het Europese middenveld 
Europeanisering moet op deze terreinen 
zeker niet primair of uitsluitend van de poli
tlek komen. De EG zou zelfs zeer aan ge
loofwaardigheld winnen als de onderwijs
organlsaties en de culturele instellingen 
zelf zich meer en meer als vormen van een 
Europees middenveld zouden aaneen
slulten. lndien er convergent1e van onder
wijsstelsels nodig IS dan kan die het best 
u1t het veld zelf opkomen. De EG hoeft ook 
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n1et aileen v1a nationale overheden met 
het onderwijs contact te onderhouden. Er 
zou best een Europees forum van onder
wijsorganisaties mogen zijn waarmee de 
EG rechtstreeks kan praten. Hetzelfde 
geldt voor de media en andere culturele 
instellingen. De paragrafen die hiervoor in 
Europese Verdragen opgenomen moeten 
worden zullen uiteraard de beperkte 
eigen invalshoek van de EG als suprana
tionale overheid moeten formuleren. De 
nationale overheden zullen op deze terrei
nen, conform het principe van de gesprei
de verantwoordelijkheid, het leeuwendeel 
van de politieke bevoegdheden behou
den. De EG is geen doel in zichzelf maar 
moet voor diverse vormen van nationaal 
beleid, bij toenemende internationalise
ring, voldoende ruimte garanderen. Er 
moet een sociaal en cultureel verant
woorde orde geschapen en gehandhaafd 
worden in onze zeer open internationale 
samenleving. De EG dient dat als haar 
taak te zien. Anderzijds past ons ook geen 
nationale kneuterigheid. De eeuwen door 
is binnen Europa van diepgaande cultu
rele beinvloeding sprake geweest. Men 
denke slechts aan de Katholieke (wereld-) 
Kerk, aan de Reformatie, de Verlichting, 
de christen-democratie (I) Bepaalde 
bouwst1jlen treffen we overal in Europa 
aan. De structuur van het onderwijs ver
toont tal van overeenkomsten van land tot 
land. Misschien is het nog wei belangrijker 
dat we overheersing door andere denkwij
zen (b1jvoorbeeld de economische of de 
politieke) voorkomen en ruim baan geven 
aan de doorwerking van religieuze en le
vensbeschouwelijke impulsen dan dat we 
ons blind staren op nationale verscheiden
heid aileen. Binnen de EG wordt culturele 
dominantie door bijvoorbeeld de USA als 
een acute dreiging opgevat. Bescher
mmg tegen wat van buiten de EG komt 
acht men aanvaardbaar of zelfs geboden. 
Toch is de vertoning van produkten van 
hoge culturele kwaliteit van buiten de EG 
mijns inziens te prefereren boven de aan
blik van een vercommercialiseerde Euro-
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pese middelmaat. Ook al floreert de bin
nenmarkt dan fraaierl 

Europese cultuurpolitiek zal, net als 1n 
eigen land, kwalitatief verschillen van eco
nomische pol1tiek. Deze laatste is gebaat 
b1j harmonisatie, standaardisatie van 
voorschriften en produkten, bij compet1tie 
waarbij de economisch sterkere wint. Cul
tuurbeleid beschermt en bevordert ver
scheldenheid; steunt hoogwaardige cul
tuurultingen die onrendabel ziJn; IS niet 
eenz1jdig uit op modernisering maar ook 
op bekend behoud van het oude. Cultuur
beleld behandelt kunst en monumenten 
niet aileen als toeristische trekkers met dus 
economisch nut EG-cultuurbeleid be
schermt de mogelijkheden om ook een 
nationaal cultuurbele1d te voeren en 
frustreert dat niet zoals nu soms. 

Het is verre van raadzaam om de in
compleetheid van de politieke portefeuille 
van de EG over het hoofd te z1en en mis
groei die onder andere de Nederlandse 
cultuur bedreigt te beantwoorden met 
machtsdenken; 'wij en Vlaanderen, sa
men sterker'. Hoe aantrekkelijk samen
werking met Vlaanderen ook is, deze 
neemt de economistische weeffout 1n de 
EG niet weg. Even misleidend IS de nog 
steeds opduikende stelling dat het ont
houden van bevoegdheden aan de EG 
nadelige invloeden vanuit Europa be
perkt. De gang van zaken nu toont duide
lljk aan dat vluchten voor Europa onzinnig 
is. We kunnen Europa op het goede spoor 
brengen en houden, niet door te remmen 
maar door de goede kant op te sturen. Dat 
is een houding die ook recht doet aan de 
verantwoordelijkheid d1e we in Europa 
voor elkaar hebben. 

Oost-West 
De verantwoordelijkheid voor anderen IS 

een wezenlijke veronderstellmg van het 
beginsel van de subsidiariteit. Daardoor 
kan het taboe van het nationaal eigenbe
lang worden doorbroken. Het voorkomt 
ook dat de EG als een in zichzelf besloten 
blok gaat fungeren. Niet aileen de Noord-
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Europa 

Zuidverhouding is hier aan de orde maar 
ook onze mede-verantwoordelijkhe1d 
voor de ontwikkelingen 1n Midden- en 
Oost-Europa. Van d1e zijde wordt nadruk
keliJk gekeken naar de Europese Ge
meenschap d1e een enorm economisch 
en techn1sch potent1eel omvat en wellicht 
kan fungeren als een model van integratie 
en samenwerking van nationale staten. 
Voor GorbatsJOW was het een teleurstel
ling dat hij in JUii niet het Europees Parle
ment kon toespreken maar genoegen 
moest nemen met de Raad van Europa. 

Als er niets transcendents 
voor je is, waar haal je dan 
je normen vandaan? 

COV 1988 nr. 8 

Tot voor kort werd het aangaan van rela
ties tussen EG en Comecon op gelijke 
voet niet raadzaam geacht. Deze beide 
organen z1jn moell1jk te vergel1jken al was 
het aileen al vanwege de overheersende 
posit1e van de Sowjet Unie die binnen de 
Comecon formeel is vastgelegd. Meer na
druk op de Comecon betekende een on
derstrepmg van de afhankelijke posit1e 
van de staten in Midden Europa. Ook van
uit die Ianden zelf werd daartegen ge
waarschuwd. Naarmate de zelfstandig
heid van de Middeneuropese Ianden toe
neemt kan ook de Comecon van structuur 
veranderen en daardoor als gel1jke part
ner door de EG worden aanvaard. 

Bij de revolutionaire ontwikkelingen 
ginds bl1jkt meer en meer hoezeer de poli
tiek een monopolie van de communistl
sche part1j is geweest. Daarbuiten bestaat 
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heel weinig ervar1ng en kenn1s van be
stuurlljke aard die nodlg IS om een verant
woord alternatlef beleid te ontwerpen. Oat 
blijkt momenteel uit de voorstellen die 
Poolse delegat1es aan Westerse kringen 
doen. Het ziJn nog altiJd dezelfde ambte
naren die deze ontwikkeld hebben. Zij 
werken nog steeds vanu1t dezelfde inzich
ten en mtu1ties die Polen op een doodlo
pende weg brachten. 

In het Europees Parlement bestaat de 
idee dat het aanb1eden van parlementaire 
en politieke bestuurlijke stages wei eens 
even wezenlijk zou kunnen zljn als de reali
satie van management-cursussen voor 
bedriJfsleiders uit de zogenaamde socia
listische Ianden. Het doet overigens goed 
dat in de EVP-fractie op een goede norma
tieve manier over onze verantwoordelljk
heid voor Oost- en Midden-Europa ge
sproken wordt. Kwesties als deze zijn aan 
de orde in de Pol1tieke Commissie van het 
Parlement waarb1j de punten die niet in de 
sfeer van het vellighe1dsbeleid liggen voor 
een deel val!en onder de Subcommissie 
voor de Mensenrechten. De Oost-West re
latie wordt steeds mmder belast met 
defensie-pol1tieke problemen. De ontwlk
kelmg van intensieve relaties op maat
schappelljk en menselijk vlak behoort 
meer aandacht te krijgen. Evenals bij de 
ontwikkelmgssamenwerking past hier het 
stellen van voorwaarden aan het bele1d 
van de Ianden die op ons een beroep 
doen. De Westeuropese samenleving 
heeft daarbij een taak als stimulator van 
maatschappelijk-organisatorische pluri
formlteit ginds. Omvorming van een totali
tair systeem naar een waar de verschillen
de organisaties vrij en onafhankelijk staan 
ten opzichte van de staat en waar geen 
overheersende politieke partij bestaat, is 
gebaat biJ Westerse organisaties die naar 
soortgelijke partners op zoek gaan in 
M1dden- en Oost-Europa. Democratisch 
pluralisme, daartoe zal de perestroika 
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moeten le1den. Een samenleving van ver
antwoordelijke mensen. 

Het 1s jammer dat, onder invloed van het 
oude denken, en in pure reactie daarop, 
te veel hell wordt verwacht van een neo
kapitalisme dat de vnje mark! centraal 
stelt. De sociale markteconomie met z'n 
soc1ale stelsels is een humaner alternatief. 
De vraag hoe wij de Oosteuropeanen kun
nen helpen is veel moeilijker te beantwoor
den dan op het eerste gezicht l1jkt. Verza
meling van de in diverse Ianden be
staande kennis is broodnodig opdat onze 
inzet de gewenste vruchten afwerpt. Het 
Europees Parlement heeft specifieke be
voegdheden biJ de goedkeuring van inter
natlonale overeenkomsten en kan dus 
een sleutelrol vervullen in de vernieuwing 
van de Oost-Westrelaties. 

Tot slot 
Luisterend naar de baaierd van voorstel
len en problemen van zeer uiteenlopende 
aard welke in het Europees Parlement aan 
de orde komen verbaast men zich ener
ziJds over de reeks van zaken die bij de 
harmonisatie in de richting van de ene bin
nenmarkt behandeld worden. Anderzljds 
zijn er naast de reeds aangestipte diverse 
punten die op zichzelf van onmiddellijk 
zichtbaar principieel belang zijn, zo bij
voorbeeld de rechtspositie van slachtof
fers van criminaliteit, de positie van trans
seksuelen, de mensenrechtenschendin
gen in Panama, de problemen van de 
drugsbestrijding, de regeling van de vei
ligheid op de arbe1dsplaats et cetera, et 
cetera. Het is een geweldige uitdaging om 
samen met vele anderen hier aan een 
chnsten-democratisch antwoord te wer
ken. 
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Pen scoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Politiek vanuit diepe 
overtuiging 

Zo'n vijftien jaar geleden stortte Arie Oost
lander zich met hart en ziel in het avontuur 
van de geestelijke groei naar het CDA. Nu 
gaat hij zich actief met de Europese een
wording bemoeien. In de tussentijd heeft 
het CDA het stevig en breed gedragen 
fundament van de verantwoordelijke sa
menleving gekregen. En heeft onder zijn 
Ieiding het Wetenschappelijk lnstituut zich 
ontwikkeld tot een enthousiaste en actieve 
ideeenclub. De medewerkers van het We
tenschappelijk lnstituut hebben daarbij zo 
hun eigen ervaringen met Arie opgedaan. 

Rotsvaste inspiratie 
Wat als eerste vermeld moet worden is de 
rotsvaste inspiratie die Arie leidt. Hij is een 
onvervalste calvinist in hart en nieren (of 
eigenl1jk: in hoofd, hart en handen). Hij 
wordt gedreven door het Evangelie als 
boodschap voor zijn persoonlijk Ieven, 
voor de samenleving en voor het politieke 
handelen. Politiek is een zaak van Bijbels 
gefundeerde idealen. Het Evangelie laat 
zien hoe verkeerd de verhoudingen zijn in 
de wereld. Het zet aan tot politieke actie en 
belooft de komst van Gods Rijk. Als Arie 
het Program van Uitgangspunten aan
haalt is dat gemeend, nooit een plastic 
omhulsel. De politieke overtuiging van het 
CDA zoals die in het Iicht van het Evange
lie tot stand komt is bij hem nooit een 
trucje, of een mechaniek om gevoerd be-
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leid te rechtvaardigen. Arie is niet links, 
niet rechts, maar extreem christen-demo
craat. In zijn CDA is dan oak geen sprake 
van end of ideology, veeleer van een be
ginning of ideology. Zo is het gegaan met 
de gedachte van de verantwoordelijke sa
menleving. Reeds in 'Grondslag en Poli
tiek Handelen' (1978) schrijft rapporteur 
Oostlander wat daarmee wordt bedoeld 
'Conform het subsidiariteitsbeginsel en 
het beginsel van de soevereiniteit in eigen 
kring erkent de christen-democratie de 
verscheidenheid aan bevoegdheden van 
de verschillende samenlevingsverban
den, welke op het terrein van geloof, we
tenschap, sociaal-economisch Ieven, van 
opvoeding en ontwikkeling en dergelijke 
te vinden zijn. Het gaat hier om organisa
ties en instellingen die toegelegd zijn op 
een bepaalde functie en daaraan de zin 
van hun bestaan ontlenen. Deze functies 
zijn niet tot elkaar te herleiden of aan el
kaar ondergeschikt te maken.' 1 Arie is de 
grate motivator van de verantwoordelijke 
samenleving, die zo nauw aansluit bij het 
christelijke mensbeeld. 'Wat een bevrij
dende gedachte', roept Arie uit in een van 
zijn Periscopen, 'dat je in de kerk, de poli
tieke partij, de overheid, de universiteit, je 
verantwoordelijkheid gestalte kunt geven 

1 Rapport Grondslag en Po/Jt1ek Handelen. u1tg CDA (Den 
Haag 1978) 53. 54 
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en dat je daarbiJ rechtens en principieel 
niet gestoord kan worden door ambtsdra
gers uit een andere levenssfeer die plots 
beweren met gezag tot jete kunnen spre
ken. Wetenschap bedrijven zonder onder 
het juk van kerken, staat of commercie 
door te hoeven gaan.' 2 Oat idee was de 
basis voor nieuw elan in het christen
democratisch denken op verschillende 
beleidsterreinen. Oat kon, omdat juist het 
belang van principiele onderbouwing 
glashelder en keihard werd duidelijk ge
maakt. 

Die pnncipiele overtuiging maakt sa
menwerking van katholieken en protes
tanten in het oecumenisch verband dat 
het CDA ook is mogelijk. Nog toen Arie 
JOng was moesten gereformeerde jonge
lui op catechisatie de twaalf punten uit het 
hoofd leren, behelzende de 'misvattingen' 
in het rooms-katholieke geloof. Oat was na 
de oorlog. Ook na de oorlog, direct in 
1945, kwam Jan Schouten terug uit het 
kamp. In hotel De Beurs in Hoofddorp zat 
een zaal met ant1-revolutionaire en 
chnstelijk-historische jongeren die actief 
aan het verzet hadden deelgenomen. ZiJ 
Wilden niet Ianger gescheiden optrekken 
in de politiek, maar samengaan Maar de 
voorman van de ARP deelde eenvoudig 
mee dat hij n1et veranderd was. ARP en 
CHU bleven gescheiden. 

Toen Arie Oostlander in 1976 d1recteur 
werd van de Kuyperstlchting en later het 
studiecentrum CDA en nog later het We
tenschappelljk lnstituut voor het CDA, was 
hiJ voorstander van de fusie. Lang voordat 
de AR-partijtop dat was. Zeker sinds het 
verschiJnen van 'Grondslag en Pol1tiek 
Handelen' was Arie de 1deologische driJf
veer achter de eenwording. In zijn vele ge
schriften, artikelen en spreekbeurten heeft 
hij de traditie opnieuw tot Ieven gebracht 
en aldus de grondslag van het CDA over
tuigend gepresenteerd bij katholieken en 
protestanten. 

Wat Arie aanspreekt in de katholieke 
kerk is de geleidelijke en consequente ont
Wikkeling van de kerkelijke trad1tie. Uit-
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Wie het Program van Uit
gangspunten analyseert 
heeft zoiets als een 
maatschappijvisie, geen 
blauwdruk, maar wei iets 
dat samenhang, 
duidelijkheid aan zijn 
optreden geeft. Er is een 
tijd geweest waarin van 
een bij christen
democraten herkenbaar 
profiel nauwelijks iets 
bleek. Met hun bijbeluitleg 
konden ze politiek zowat 
elke kant uit. Goed dat die 
tijd voorbij is. 

CDV1988nr. 12 

spraken van katholieke kerkleiders wor
den geplaatst in een lange lijn van den
ken, zodat zij niet tel kens opnieuw het wiel 
hoeven uit te vinden. De Wereldraad van 
Kerken heeft wei eens de neiging om eer
dere uitspraken te vergeten of anders te 
interpreteren. Zo wordt deze moeilijker om 
te volgen. Maar Arie kon ook zijn katho
lieke medewerkers geruststellend mede
delen dat ziJ erbij gebaat zouden zijn als 
Nederland zou worden geregeerd in pro
testantse zin. Daarmee doelt hij op De Sa
vornin Lohman. Die wilde volgens Arie he
lemaal n1et dat de protestantse geloofsge
meenschap voorgetrokken en de andere 
dus achtergesteld moesten worden. lnte
gendeel, de Savornin Lohman zette zich 
af tegen een opvatting die hij in katholieke 

2 "Kuyper en de brurkbaarherd van de tradrtre·. Chnsten 
OemocratJsche Verkenmngen. (december 1987). 540 
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kring meende te ontwaren en die de staat 
wil onderwerpen aan de kerkelij ke over
heid , haar geestelijke leiding. Een staat 
die de kerk in eigen rechte erkent is pro
testants3 

Toch heeft hij niet iederéén ervan weten 
te overtuigen hoe geweldig dat voor hen 
is. Arie kon zijn calvinisme daarnaast ook 
behoorl ij k cultiveren. Zo is hij een van de 
weinigen die er prat op gaat helemaal 
geen verstand te hebben van wijn. Weten 
welke wijn je waarb ij het beste drinkt, dat is 
voor Arie iets katholieks. Zo moet ook alles 
voor Arie zi n hebben, plezier om het ple
zier , kunst voor het mooie, wetenschap 
omwille van de wetenschap bestaat voor 
hem niet. Arie wenst je ook nooit een ple
zierige vakantie toe, maar als een 'goede 
vakantie '. Overigens is de calvin ist Oast
lander geen echte ARP-er. De sfeer van 
de ARP met haar 'gestaalde kaders ', de 
mannen-broeders, met hun perfecte orga
nisatie , beviel hem niet Als groot planner 
en organisator zal Arie trouwens so wie so 
niet de gesch iedenis ingaan. Aan de my
thologisering van de ARP, als zou daar de 
ware Evangelische gezindheid hebben 
geheerst, doet hij niet mee. In de discus
sies over de grondslag van het nog te vor
men CDA in 1975 koos hij niet de kant van 
Aantjes 'Bergrede', maar zocht hij naar 
een manier om mensen te verenigen op 
een politieke overtuiging die door het 
Evangelie wezenl ijk geïnspireerd wordt 
Het CDA is immers volop een politieke 
partij en geen kerkelijke organisatie. Van 
een toetsing van kandidaat-vertegen
woord igers door een partijbestuur op hun 
christelijkheid moest hij niets hebben. Het 
zou veel beter zijn als de CDA-leden el
kaar , en vooral hun vertegenwoordigers , 
controleerden op de vraag of zij de poli
tieke overtuiging zoals neergelegd in het 
Program van Uitgangspunten, wel recht 
doen. 

Dwars ertegen in 
Lekker dwars tegen de heersende opvat
tingen ingaan bevalt hem wel. Kuyper, 
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Groen , Lohman en Schaepman waren ge
woon onaangepaste lieden, volgens Arie. 
Want zij stonden voor hun geloof, en gin
gen dwars tegen de tijdgeest in die zo vol 
was van ongeloof. Christus zèlf roept op 
gangbare gedragspatronen te doorbre
ken , het onverwachte, het echt gemeende 
te doen . ('Gij hebt gehoor..c:J dat er gezegd 
is ... maar Ik zeg u . . . '). Arie gaat met een 
stormram door de modes van vandaag: 
Tegen de individual isering en de econo
mische zelfstand igheid , die hij aan de 
kaak stelt als een fictie in een land waarin 
schommelingen van wisselkoersen en 
olieprijzen o zo bepalend zij n voor de fi 
nanciële bodems in het bestaan. Een her
senspinsel over een samenleving waari n 
mannen en vrouwen hun onderlinge zorg 
zouden inruilen voor de loonafhankelijk
heid van het grootkapitaal. Tegen be
stuurskundige troetelwoordjes als outpla
cement, output, throughput, transactione
le communicaties , die rieken naar een me
chanistisch mensbeeld van sociale weten
schappers, die de medemensen wi llen 
stu ren en beheersen. 'Social engineering' 
noemt Arie eenvoudig een marionetten
theater, met poppen aan een manage
menttouwtje Arie maakt zich niet zoveel 
zorgen over secu larisatie. Dat is helemaal 
geen verontrustende, onomkeerbare ont
wikkeling . Ook d ie neemt wel meer een 
draai ten goede. Hij heeft totaal geen last 
van enig christelijk minderwaardigheids
complex. 

Zelf diep gelovig , waardeert Arie de 
aanwezigheid van welgemaande overtui
gingen bij anderen. In het CDA is hij er 
warm voorstander van dat katholieken en 
protestanten hun eigen tradities niet ver
doezelen, maar inbrengen om zo elkaar te 
verr ij ken. Zijn geïnspireerdheid werkt trou
wens aanstekeli jk: je wordt in ieder geval 
uitgedaagd om bij je eigen inspiratie te 
rade te gaan. Ari(;l heeft dan ook nooit m1n~ 
achting voor andersdenkenden, als ZIJ 

3. 'Christelijke minderheid in de knel', Christen Oemocrat'· 
sche Verkenningen, (december 1986), 556 
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blijk geven van doorleefde beginselen. 
Het kernbegrip van de gespreide verant
woordelijkheid wi l ruimte scheppen voor 
organisaties om vanuit de eigen funda
mentele inzet vorm te· geven aan sociale of 
ecologische betrokkenheid. Het beant
woordt Arie's eigen overtu iging. Hij kan 
zich zelfs niet voorstel len dat politiek an
dersdenkende die opvatting niet zouden 
delen : 'Het eigenaardige is dat zo 'n poli
tiek streven naar ruimte voor de verschei
denheid van religieuze motieven aantrek
kelijk is voor alle Nederlanders, niemand 
tekort doet, een optimum aan democratie 
schept en naar onze opvatting nog deug
delijk en doelmatig is. '4 Wie kan het nog 
met ons oneens zijn? 

Een kleine uitzondering maakt hij voor 
het liberalisme, dat hij de erfvijand van de 
christen-democratie noemt Berucht is de 
uitspraak, die Arie graag reserveert voor 
forum-optredens, dat liberalen als mens 
lang niet zo onsympathiek zijn als hun 
ideologie is. Een heel grote uitzondering 
maakt hij echter voor al len die uit machis
behoud of -vergroting de principes voor 
hun karretjes spannen . In zijn eigen ter
men: Arie is bunzig van het gieten van een 
christelijke saus over een politiek van 
pragmatisme, of over het aansluiten bij 
trends. Politiek is voor hem fundamenteel 
een zaak van levensbeschouwing. Hij 
heeft er een pesterig plezier in om ande
ren te confronteren met principes, d ie zij 
zelf zeggen aan te hangen. Hij bekritiseert 
'Schuivende panelen' van de PvdA vooral 
omdat het rapport naar zijn indruk onvol
doende sociaal-democratisch van karak
ter is. Hij praat Mient Jan Faber, na het be
roemde kruisrakettenbesluit van 1 juni 
1984, een 'bekering à laBruins Slot' aan. 
Overigens is Arie in debatten over dat 
soort onderwerpen een slecht toneelspe
ler. En dat is een van zijn charmes. Wie 
hem goed kent ziet zijn bri lleg lazen flakke
r~n. en ziet wanneer er kleine hoorntjes uit 
ZIJn hoofd groeien. Wie een steelse blik on
~er de tafel werpt , neemt waar dat Arie 

an bokkepoten heeft. Al le vergader- en 
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debattechnieken worden uit de doos ge
haald. Wee degene die daar tegen in 
moet, en die dat niet doorheeft . 

Principes zijn voor iedereen 
Aries kracht is dat hij in staat is te laten zien 
dat principes voor iedereen te begrij pen 
zijn en kunnen worden toegepast on
geacht rang of stand . Hij behoort niet tot 
die groep CDA-ers die ineens een heel 
moeili jk gezicht gaat trekken bij het uit
spreken van een begrip als 'gerechtig
heid'. Of de bestuurders die overdreven 
vroom kunnen voorlezen uit de Bijbel. De 
Bijbel is voor Arie dagelijkse kost, geen 

Wij missen Goudzwaard 
node; en hij ons ·ook 
natuurlijk. 

COV 1989 nr. 

bundel met stichtelij ke teksten ter opening 
van vergaderingen . In zijn wijze van uiten 
is Arie te begrijpen en te volgen door een 
breed publiek. Hij gebruikt gewone men
sentaal en is zeker niet zo iemand die inte
ressant doet met termen van anderen. 
Daarmee weet hij de Bijbelse boodschap 
en de christen-democratische traditie te 
actual iseren zonder haar te verm inken. 
Maar kennelijk is hij daar toch nog niet te
vreden over. Hij benijdt Schaepman, Loh
man, Kuyper om de volstrekt authentieke 
wijze waarop zij hun drijfveren konden ver
woorden. Arie: 'Vergeleken met hen zijn 
wij half ontkerstende personen - met een 
handicap in ons gevoelsleven . Ons man-

4. Ibidem , 559. 

459 



) 

::J 

l 

I 

t 

PeriSCOOP 

blijk geven van doorleefde beginselen. 
Het kernbegrip van de gespre1de verant
woordeliJkheid w1l ruimte scheppen voor 
organisaties om vanuit de eigen funda
mentele mzet vorm te geven aan sociale of 
ecolog1sche betrokkenheid. Het beant
woordt Arie's eigen overtuiging. Hij kan 
zich zelfs niet voorstellen dat politiek an
dersdenkende die opvatting niet zouden 
delen 'Het e1genaardige 1s dat zo'n poli
tiek streven naar ruimte voor de verschei
denheid van relig1euze motieven aantrek
kelijk is voor aile Nederlanders, niemand 
tekort doet, een optimum aan democratie 
schept en naar onze opvattlng nog deug
delijk en doelmatig is. '4 Wie kan het nog 
met ons oneens zijn? 

Een kleine u1tzondering maakt hij voor 
het liberalisme, dat hij de erfviJand van de 
christen-democratie noemt. Berucht is de 
u1tspraak, die Arie graag reserveert voor 
forum-optredens, dat l1beralen als mens 
lang niet zo onsympathiek ziJn als hun 
ideologie is. Een heel grote uitzondering 
maakt hij echter voor allen die uit machts
behoud of -vergroting de principes voor 
hun karretjes spannen. In zijn eigen ter
men Arie is bunzig van het gieten van een 
christelijke saus over een politiek van 
pragmatisme, of over het aansluiten bij 
trends. Politiek is voor hem fundamenteel 
een zaak van levensbeschouwing. Hij 
heeft er een pester1g plezier in om ande
ren te confronteren met principes, die zij 
zelf zeggen aan te hangen. HiJ bekritiseert 
'Schuivende panelen' van de PvdA vooral 
omdat het rapport naar zijn indruk onvol
doende sociaal-democratisch van karak
ter is. Hij praat Mient Jan Faber, na het be
roemde kruisrakettenbesluit van 1 juni 
1984, een 'bekering a Ia Bruins Slot' aan. 
Overigens is Arie in debatten over dat 
soort onderwerpen een slecht toneelspe
ler. En dat is een van zijn charmes. Wie 
hem goed kent ziet z1jn brilleglazen flakke
ren, en ziet wanneer er kleine hoorntjes uit 
ZIJn hoofd groeien. Wie een steelse blik on
der de tafel werpt, neemt waar dat Arie 
dan bokkepoten heeft. Aile vergader- en 
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debattechnieken worden uit de doos ge
haald. Wee degene die daar tegen 1n 
moet, en die dat niet doorheeft. 

Principes zijn voor iedereen 
Aries kracht is dat hiJ in staat 1s te Iaten zien 
dat principes voor iedereen te begrijpen 
zijn en kunnen worden toegepast on
geacht rang of stand. Hij behoort niet tot 
die groep CDA-ers die ineens een heel 
moeilijk gezicht gaat trekken bij het uit
spreken van een begrip als 'gerechtig
held'. Of de bestuurders die overdreven 
vroom kunnen voorlezen uit de Bijbel. De 
Bijbel is voor Arie dagel1jkse kost, geen 

Wij missen Goudzwaard 
node; en hij ons ook 
natuurlijk. 

CDV 1989 nr. 1 

bundel met stichtelijke teksten ter opening 
van vergaderingen. In Z1jn wijze van uiten 
is Arie te begrijpen en te volgen door een 
breed publiek. Hij gebruikt gewone men
sentaal en is zeker niet zo iemand die inte
ressant doet met termen van anderen. 
Daarmee weet hij de Bijbelse boodschap 
en de christen-democratische traditie te 
actualiseren zonder haar te verminken. 
Maar kennelijk is hij daar tach nog niet te
vreden over. Hij benijdt Schaepman, Loh
man, Kuyper om de volstrekt authentieke 
wijze waarop zij hun drijfveren konden ver
woorden. Arie: 'Vergeleken met hen zijn 
wij half ontkerstende personen - met een 
handicap in ons gevoelsleven. Ons man-

4 Ibidem, 559 
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keert iets. Oat tast, in de diepe zin van het 
woord, onze bruikbaarheid aan. '5 Oat 
weerhoudt hem er evenwel niet van te pro
beren zijn boodschap zo overtuigend mo
gelijk te doen zijn. Soms weet hij gebeurte
nissen of ontwikkelingen met grote stellig
heid te presenteren, terwijl ze nog niet he
lemaal gebeurd zijn, of hooguit onderweg 
zijn om feit te worden. In zijn geschriften 
laat Arie vooral de overeenkomsten tus
sen ARP, CHU en KVP zien. Protestanten 
en katholieken waren eigenlijk helemaal 
niet zo gescheiden, maar 'sprongen 
haasje over' met hun principes en idealen. 
En omdat hij dat opschreef was het waar: 
hij had geschreven, dus was er geschied. 
Met succes, want niemand kan meer se
rieus beginnen over de onverenigbaar
heid van katholiek en protestant in de poli
tiek. 

Op die manier weet Arie wei zijn enthou· 
siasme over te brengen op mensen in het 
CDA en op zijn collega's bij het Weten
schappelijk lnstituut. Zij vormen te zamen 
zo'n hecht team dat wei gesproken wordt 
over de 'Oostlander-bende'. Oat is natuur
lijk in de eerste plaats het gevolg van het 
gevoel gezamenlijk te staan voor een 
goede zaak: de ontwikkeling van de 
christen-democratie. Het is Aries ver
dienste dat hij hen bij elkaar heeft ge
bracht. Hij laat een ieder de ruimte om zich 
verantwoordelijk te weten voor zijn of haar 
werkterrein. Hij heeft veel aandacht voor 
het persoonlijk welzijn: je kunt vrijwel altijd 
bij hem binnenlopen. Hij bevordert de me
dewerkers om naast het werk ook actief te 
zijn op andere terreinen des Ievens: voor 
het gezin natuurlijk, maar zeker ook de 
kerk, de school, de vakbond. Zelf ging hij 
volledig op in de politiek overigens. Op die 
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manier wist hij bij zijn medewerkers wei 
het beste eruit te halen wat erin zit. Oat dit 
leidt tot buitensporige werktijden. Oat was 
bij Kuyper zelf ook het geval. Die kamer 
van hem werkt in meerdere opzichten in
spirerend. 

Een inzet als van Arie kan het CDA niet 
missen. Mensen met een ideaal, waar zij 
voor vechten ontmoeten weerstanden. 
Vooral bij diegenen die dat ideaal ook ho
ren te hebben, maar er liever niet aan her
innerd willen worden. Zo wekte Arie ook 
weerstand, maar hij gaat voort. De 
omzeep-helpers van het mediabestel 
moeten niet vreemd opkijken als de EG 
over tien jaar een omroepsysteem heeft 
waarin de culturele pluriformiteit voorop 
staat en waarin de commercie de onder
geschikte rol heeft die haar toekomt. Re
den: Arie gaat in het Europese Parlement 
het mediabeleid 'doen'. Arie gaat onver
droten verder. Oat kan hij dankzij de krin
gen waarin hij zich thuis weet: zijn gezin, 
zijn werk, zijn Kerk; kringen waar de Heer 
zijn Soeverein is. 

J.P.B.; Th.B.; J.H.; T.K.-1.; AK; C.J.K.; 
K.R.; Y. T.-8.; H. V.-L. 

5. "Kuyper en de bru1kbaarhe1d van de tradlt1e·. Chnsten 
Oemocra/Jsche Verkenmngen (december 1987) 542 
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Onderwijsconferentie: Ruimte voor Kwaliteit 

Naar aanle1d1ng van de publikat1e van het rapport 'Ruimte voor kwaliteit' organiseert het Weten
schappeliJk lnstituut voor het CDA een stud1econferentie op zaterdag 18 november a.s. van 10.00 
tot 16.00 uur in Zalencentrum 'Concordia' te Hoogland (nabiJ Amersfoort). 

TIJdens deze studiedag zullen inleidingen worden gehouden door drs. J.C. van Bruggen, drs. 
W.J. Deetman, prof.mr E.M.H. Hirsch Ballin, prof.mr. AK Koekkoek, prof.mr. A Postma. 

Deelname aan de studieconferent1e kost f 50,- (inclusief lunch, consumpties, documentatiemap, 
toezending van het verslag achteraf). Leden van het CDJA of van het Platform voor jonge 
chnsten-democratische academ1c1 betalen f 25,-. lndien u het rapport bij de conferentiestukken 
wens! te ontvangen, worden de kosten met f 19,50 verhoogd. 

Nadere 1nformatie over het rapport en de studieconferentie 1s te verkrijgen bij mevrouw J. Hage
man (070-924021 ). 

Nieuw W.l.-rapport over onderwijs 

Op maandag 25 september presenteerde het Wetenschappel1jk lnst1tuut voor het CDA het rap
port 'Rwmte voor kwaliteit' 

Enkele karakteristieke conclusies uit het rapport 

- Om scholen een goede 1nvulling te Iaten geven aan hun taak passend onderwijs te verzorgen, 
afgestemd op de capaciteiten en talenten van leerlingen, is een gereguleerde vorm van schaal
vergroting op bestuurl1jk en organisatorisch n1veau noodzakelijk. 

- Een verantwoorde schaalvergroting waarborgt de bere1kbaarheid van scholen en de even
Wichtlge spre1dlng naar richt1ng. De overheid gaat over tot het wettelijk vastleggen van ener
ziJdS sticht1ngs- en opheffingsnormen en anderziJdS ondernormen. Rechtspersonen waar on
derwljs vanuit gaat, zullen, om in aanmerking te komen voor bekostiging, moeten voldoen aan 
de (fors te verhogen) st1chtings- en opheffingsnormen Voor een vestiging of school, die ziJ in
standhouden, kriJgen ZIJ pas een dekkende vergoeding u1t de publieke kas als deze door meer 
leerl1ngen word! bezocht dan de (lagere) ondernormen aangeven. Daarmee ontstaat een 
draagvlak om een zelfstandig onderwiJsbeleid te voeren, om 1ntern leerlingen te groeperen, om 
taakdifferentiat1es toe te passen en om - in het voortgezet onderwijs - leerl1ngen horizontaal 
te Iaten doorstromen. 

- Vergoedlngen voor personele kosten gaat de overheid als lump sum aan scholen toekennen. 
Eventueel zal een stelsel van forma!lebudgettering dienst kunnen doen als tussenstation biJ de 
overgang van een declaratiestelsel naar de budgetbekost1ging. 

- De overheid schept de mogel1jkheid om het bestuur en beheer van de open bare school over te 
dragen aan een pnvaatrechteliJke rechtspersoon 



Het rapport van het WetenschappeiiJk lnstituut heeft de status van een adv1es aan het CDA-partiJ
bestuur, de CDA-Kamerfract1es en de bewindsl1eden. De studlecomm1ssie was als volgt samen
gesteld 
-drs. A.M. Oostlander (voorzitter) 
-drs. J.C. van Bruggen 
- mr. M P H. Frederix 
-drs. GAJ. Janssen 
- drs. K. de Jong Ozn. 
- mevr. CW.M. Jongma-Roelants 
- ir. W.C.M. van Lieshout 
- prof.mr.dr. A. Postma 
- ir. P van RiJn 
- mevr. Y. Schram 
-G. Verhey 
-drs. A. Kl1nk (secretarislrapporteur) 
- mevr. M. de Boer (co-rapporteur) 

Het rapport is verkrijgbaar 1n de boekhandel (pnJS f 19,50) of biJ de u1tgever Van Log hum Slaterus 
BV, telefoon: 05700-33155. 



MINDMAPPING 
IN DE PRAKTIJK 

Een doorbraak in de techniek om snel, doelmatig en eenvoudig 
aantekeningen te maken. Met ingebouwde geheugentraining 

Nellckc D()rrcstijn 
Ingemar Svantcsson 

Een doorbraak in de techniek 
om snel, doelmatig en eenvoudig 

aantekeningcn te maken. 
Met ingeoouwde geheugentraining, 

Van Loghum Slaterus 

Nelleke Dorrestijn en Ingemar Svantesson 

Mindmapping: de nieuwste, 
meest geavanceerde manier om 
snel en overzichtelijk aantekenin
gen te maken. Een verrassende 
combinatie van het beste uit de 
traditionele techniek (zoals sleutel
woorden kiezen, markeren, 
logische progressie) en recentere 
technieken (zoals het gebruik van 
kleuren, ruimtelijke tekeningen, 

afbeeldingen en symbolen). 
Dit boek leert u stapsgewijs 

hoe u de mindmappingtechniek 
kunt toepassen, met tal van oefe
ningen en voorbeelden. 

Van mindmapping profiteert u bij: 
- het maken van een opzet voor een 

brief, rapport of voorstel; 
- het overzichtelijk maken van 

gedachten en informatie; 
- het leren van talen; 
- het maken van aantekeningen bij 

uw werk, besprekingen, cursus
sen, interviews, congressen, etc.; 

- het samenvatten van een boek, 
een lezing, een radioprogramma; 

- beoordelingsgesprekken; 
- studeren; 
- het plannen van een project, een 

reis, een verkoopgesprek, een ver
gadering, uw agenda; 

- het oplossen van problemen; 
- brainstormen. 

112 pag., f 29,50/Bfr. 620 
ISBN 9036801427 

Bel voor uw rechtstreekse 
bestelling bij de uitgever Libresso: 
05700-33155; 
in Belgie Distybo: 03-3600220. 

Ook verkrijgbaar via de boekhandel. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 

VAN LOG HUM SLATER US 
Wetenschappelijke Postbus 23 

uitgeverij 7400 GA Deventer 



I I 
Column: Politiek als roeping 
Mr. L.B.M. Wust 

415 

Bij een afscheid 419 
lr. W.C.M. van Lieshout 
De drijfveren van burgers en politici zullen gestoeld moeten zijn op Ievens- en maatschappijbeschouwelijke uit
gangspunten. Het vinden van oplossingen hier en nu vraagt immers meer dan een technocratisch en pragma
tisch vinden van politieke vragen die thans beantwoord dienen te worden. 

De betekenis van de grondslag van het CDA in deze tijd 423 
Mr. 0. W.A. baron van Verschuer 
Hoge bomen vangen veel wind. Het CDA is zo'n hoge boom geworden. Naar het CDA zal kritischer dan ooit 
gekeken worden. Thans is het plicht een herkenbaar identiteit te handhaven. Zeker bij de neiging iets opportu
nistischer te werk te gaan, omdat het zo goed gaat. 

De inzet voor de beginselen van de christen-democratie 428 
Thomas Jansen 
Te weinig brengen christen-democraten de praktische politiek in verband met de daaraan ten grondslag lig
gende waarden. Daarom heeft de EVP sinds enige tijd haar werkgroep 'Geestelijke Beginselen'. De inspan
ningen die daar geleverd worden dragen bij aan echte integratie en meer wederzijds begrip. 

Christen-democratie of Volkspartij? Een vals dilemma 435 
Roberto Papini 
De identiteit van de christen-democratische partijen wordt niet bepaald door een directe band tussen gods
dienst en politiek. Voor hen is deze band niet afwezig, maar bepalend is de wijze waarop de christelijke inspira
tie geactualiseerd word! in het heersende culturele klimaat. 

Vanuit Abraham Kuypers studeerkamer 439 
Dr. J. Th.J. van den Berg 
Spanning tussen 'visie' en 'mach!' is er en is noodzakelijk. Seide behoren tot de noodzakelijke ingredienten 
van het maatschappelijk samenleven. Daarom is er behoefte aan enerzijds een machtige partij en anderzijds 
een sterk en visionair wetenschappelijk instituut. Oat word! door de partijen volop beseft. 

Arie Oostlander wordt nu echt politicus 446 
Dr. K. Groeneveld 
Pogingen om het Wetenschappelijk lnstituut in een van het partijbestuur afhankelijke positie te brengen zijn 
laakbaar. Het nut van wetenschappelijke instituten bestaat namelijk voor een groat deel uit het ter discussie 
stellen van de uitwerking van het politieke uitgangspunt, zonder overigens de belangen van de partij geheel en 
al uit het oog te verliezen. 

Europese risico's 451 
Drs. A.M. Oostlander .. 
We moeten ons niet blijvend blind staren op nationale verscheidenheid aileen. Misschien is het nag wei veel 
belangrijker dat we overheersing van de cultuur of het onderwijs door andere denkwijzen (zoals de economi
sche of politieke) voorkomen. En dat we ruim baan geven aan de doorwerking van religieuze en levensbe
schouwelijke 1mpulsen. 

Periscoop: Politiek vanuit diepe overtuiging 456 
Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut. De medewerkers van het Wetenschappelijk lnstituut geven 
een beeld van Arie Oostlander als directeur en collega. 
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Column 

Drs. M.JT Martens 

Omgaan met ouderen 

Een bekende van mij bezoekt regelmatig 
met zijn kinderen het graf van opa en om a. 
'lk vind het belangrijk dat mijn kinderen 
weten dat ze een voorgeslacht hebben', 
zo zegt hij. Is het niet opvallend dat deze 
bekende, om zijn kinderen het gevoel bij 
te brengen dat ze Ieven vanuit een verle
den, naar de doden gaat en niet naar de 
levenden van een oudere generatie? En 
dat juist in een samenleving waarin er 
meer ouderen zijn dan ooit en juist in een 
tijd dat de oudere generatie v1taler is dan 
ooit. 

Hoe gaan wij als samenleving om met 
ouderen? Uiteraard is er de intentie om 
goed voor hen te zorgen. Er worden volop 
cursussen voor ouderen georganiseerd; 
gerontologie is een nieuwe studierichting, 
er is een AOW, er zijn verzorgingstehuizen 
en verpleegtehuizen. Allerlei soorten 
zorgstructuren zijn in het Ieven geroepen. 
Nergens ter wereld bestaat er een groter 
netwerk aan instituten op dit gebied dan in 
Nederland. Daartegenover staat dat men
sen vanaf hun vijfenvijftigste, vijfen
zestigste levensJaar maatschappelijk ge
zien systematisch naar de zijlijn worden 
gemanoeuvreerd. Hun wordt dringend 
verzocht respectievelijk zij worden ver
plicht met de VUT of met pensioen te gaan. 
In de volksvertegenwoordiging zijn de 
ouderen - toch een groep Nederlandse 
burgers van niet geringe omvang - niet of 
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nauwelijks meer vertegenwoordigd. 
Argumenten die daarvoor aangedra

gen worden lijken redelijk. In het be
drijfsleven gaan de ontwikkelingen zo snel 
en ligt het tempo zo hoog dat het voor veel 
ouderen nauwelijks meer bij te houden is. 
Er zijn mensen die blij zijn dat ze het op 
een gegeven moment wat rustiger aan 
kunnen doen. Er lijkt ook iets redelijks te 
zitten in de vraag aan ouderen die al ge
ruime tijd in het arbeidsproces hebben 
kunnen meedraaien, een plaats vrij te ma
ken voor mensen van een jongere genera
tie, die er niet in geslaagd zijn werk te vin
den. 

Waardering 
In onze samenleving is de waardering 
voor mensen echter in hoge mate gekop
peld aan de mate waarin zij produktief zijn. 
Mensen die geen baan hebben, ervaren 
dat ze minder meetellen. Maatschappelijk 
gezien heeft hun Ievens- en/of werkerva
ring nauwelijks meer betekenis. Zij voelen 
zich veelal aangetast in hun eigenwaarde. 
Als voor een groeiend aantal mensen de 
nu vigerende idealen niet meer haalbaar 
zijn, moeten we - zonder te vervallen in 
fatalisme - leren Ieven met onvolkomen
heden en beperkingen. Als een volledige 
gezondheid voor een toenemend aantal 
mensen niet haalbaar is, moeten we ons 
afvragen of volledige gezondheid wei een 
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reeel doel is en in het verlengde daarvan, 
als de mogelijkheden in de gezondheids
zorg aangewend worden tot een niveau 
waarop men zich kan afvragen of het nog 
wei heilzaam is voor mensen, wordt het tijd 
de doelstellingen van de gezondheids
zorg bij te stellen. Als er in onze samenle
ving een toenemend aantal ouderen is, 
stelt dat de vraag naar de waarde van het 
verleden en van levenservaring. 

Doet de samenleving zichzelf niet tekort 
door aan de waarde van zoveel mensen 
voorbij te gaan? Het is niet goed voor de 
samenleving dat ze op zo'n hoge produk
tiviteit gericht is dat het werktempo aileen 
nog maar bij te houden is als je jong en ge
zond bent. Het is niet goed wanneer domi
nerende idealen als gezondheid, jong
zijn, maatschappelijk succes, materiele 
welstand, door een toenemend aantal 
mensen (ouderen en jongeren) niet meer 
haalbaar zijn. Het is niet goed voor een sa
menleving als basisvorming maatschap
pelijk niet wordt gewaardeerd en dus nau
welijks aandacht heeft. 

Levenservaring heeft een waarde 
dwars door aile culturen en tijden heen. lk 
heb gemerkt dat een oudere vrouw uit een 
dorpje in Kameroen mij wellicht niet veel 
kan leren over de praktische organisatie 
van een industrieel bedrijf. Maar als ik 
haar iets vertel over de familieverhoudin
gen, het wonen in een stad en problemen 
in onze samenleving, blijkt zij mij inzichten 
aan te kunnen reiken die niet aileen voor 
mij persoonlijk van waarde zijn, maar die 
ook een verhelderend Iicht werpen op de 
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organisatie en inrichting van onze samen
leving. 

Om de samenleving economisch en 
qua welzijn op peil te houden, zijn er ver
schillende capaciteiten nodig, sommige 
daarvan zijn persoonsgebonden, andere 
leeftijdsgebonden. In onze samenleving 
worden kennis en ervaring die van belang 
zijn in verband met het welbevinden van 
mensen maatschappelijk lager gewaar
deerd dan kennis en ervaring met betrek
king tot de economische organisatie van 
de samenleving. Dit mage bijvoorbeeld 
blijken uit de wijze waarop wij als samenle
ving omgaan met mensen die niet (meer) 
in het arbeidsproces staan als ook uit de 
wijze waarop in onze samenleving ge
dacht wordt over mensen uit een cultuur 
die qua economische en technologische 
ontwikkeling afwijkt van de onze. 

Een samenleving die sterk gedomi
neerd wordt door een economische ratio
naliteit, een samenleving die mensen uit
schakelt aileen omdat ze oud zijn, verarmt 
zichzelf. In die zin is het waardevol om 
contact te onderhouden met mensen uit 
een andere cultuur en is het hoopvol dat 
de huidige generatie ouderen vitaal en 
zelfbewust is en van zich laat horen. 

Wellicht dat zij ons nog eens wakker 
schudden ten aanzien van de immateriele 
aspecten van de inrichting van de zorg
zame en verantwoordelijke samenleving. 
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Nederlandse Ant1llen en Aruba 

Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ball1n 

Het Koninkrijk in de 
Caribische Zee 

Afrekening met het koloniale verleden 
leidt niet vanzelf tot meer vrijheid en stabili
teit in de Nederlandse Antillen en Aruba. 
Oat heeft het voorbeeld van Suriname Ia
ten zien. Nederland zou moeten aanslui
ten bij de opties ontleend aan de concrete 
behoeften in de betrokken gemeenschap
pen. Zo'n opstelling draagt bij aan betere 
onderlinge verhoudingen tussen de eilan
den. 

Dutch Caribbean: zo worden in de toe
ristenwerving de Nederlandse Antillen en 
Aruba genoemd. Het zijn niet aileen de pit
toreske huizen met Amsterdamse gevel
tjes in Caribische pastelkleuren (waarvan 
het aantal met behulp van moderne bouw
technieken rap wordt uitgebreid) die de 
Nederlandse Antillen en Aruba van hun 
omgeving onderscheiden. Ook de kwali
teit van de infrastructuur en het niveau van 
de staatszorg voor rechtspleging en open
bare veiligheid dragen veel bij tot de repu
tatie van de eilanden bij toeristen en onder
nemers. Oat zich - ondanks ontwikkelin
gen die een aanrnerkelijke versterking van 
het economisch potentieel Iaten zien -
nog ernstige werkgelegenheidsproble
men voordoen en onevenwichtigheden in 
de opbouw van de publieke en de private 
sector bestaan, is bekend. Die problemen 
zijn echter niet rechtstreeks het onder
werp van deze bijdrage. Hier gaat het om 
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de aard van de toekomstige betrekkingen 
tussen de Nederlandse Anti lien, Aruba en 
Nederland. Deze problematiek omvat 
meer dan de tech niek van het op de ene of 
de andere wijze regelen van de verhou
dingen. Het gaat er immers om, op welke 
wijze in de publiekrechtelijke verhoudin
gen verder gestalte kan worden gegeven 
aan de eigen verantwoordelijkheid van de 
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse 
gemeenschappen, en vooral ook wat dit 
betekent voor de gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheden van Nederland, 
de Nederlandse Antillen en Aruba die nu 
op grand van het Statuut voor het Konink
rijk der Nederlanden bestaan. 

Huidige status 
Maar weinigen in de - voornamelijk Ame
rikaanse - doelgroep van de leus Dutch 
Caribbean zullen bij het lezen ervan beset
fen dat de status van deze eilanden princi
pieel van andere aard is dan die van een 
kolonie of van de volledig aan departe
menten in Europa gelijkgestelde Franse 
departementen in het Caribisch gebied 
(waaronder het andere deel van St. Maar-

Prof mr. E.M H. H~rsch Ball1n (1950) hoogleraar staats- en 
bestuursrecht aan de Kathol1eke Un1vers1te1t Brabant en re
genngscommissaris voor de toets1ng van wetgevmgsproJec
ten; voowtter van het sectoroverlegorgaan Justitle en Bln
nenlands Bestuur van het WetenschappeiiJk lnstituut voor 
hetCDA 
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ten). Maar ook in Nederland realiseert 
men zich maar zelden dat ons land een 
van drie Ianden (deelstaten) in een fede
raal staatsverband is. Dit is tot op zekere 
hoogte begrijpelijk, want het is een merk
waardige, wat hinkende federale structuur 
die tussen Nederland, de Nederlandse 
Antillen en Aruba bestaat. Elk van de drie 
Ianden van het Koninkrijk heeft zijn eigen 
volksvertegenwoordiging, regering en 
rechterlijke organisatie, evenals zijn eigen 
regeringsadviesraad 1 en andere staatsor
ganen. De Koningin, in de Nederlandse 
Antillen en in Aruba vertegenwoordigd 
door een Gouverneur, is Staatshoofd van 
elk der Ianden van het Koninkrijk, en van 
het Koninkrijk als geheel. Het is de samen
stelling van de organen van het Koninkrijk 
die aan het federale staatsverband het al 
gesignaleerde hinkende karakter geeft: 
het zijn in het algemeen de Nederlandse 
organen, aangevuld met een kleine Antilli
aanse en Arubaanse vertegenwoordi
ging. Gezien de grote verschillen in om
vang, bevolking en financieel-econo
misch potentieel is een zekere asymmetrie 
in de federale structuur ook moeilijk te ver
mijden. De eigenaardige federale struc
tuur roept in de praktijk geen problemen 
op, aangezien situaties waarin organen 
van het Koninkrijk maatregelen nemen die 
zouden kunnen conflicteren met het be
leid van een der Ianden, vrijwel ontbreken. 

Toekomstige verhoudingen 
Zou het enige probleem van de federale 
staatsopbouw van het Koninkrijk der Ne
derlanden haar onbekendheid zijn, dan 
zou er weinig red en bestaan om juist daar
aan in dit op fundamentele beleidsvraag
stukken gerichte tijdschrift aandacht te 
besteden. Er is echter meer aan de hand. 
Ontw1kkelingen in de in de Caribische Zee 
gelegen delen van het Koninkrijk en in de 
verhouding met Nederland hebben in 
ieder geval daar de 'staatskundige her
structurering' tot een permanent punt van 
aandacht op de politieke agenda ge
maakt. Nadat in 1975 de statutaire band 
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met Suriname was beeindigd, leefde in 
Nederland bij vele politici de overtuiging, 
dat op afzienbare termijn de Nederlandse 
Antillen zouden moeten volgen. De Ne
derlandse Antillen omvatten destijds vier 
eilandgebieden - vergelijkbaar met onze 
gemeenten -, te weten Cura<;:ao, Aruba, 
Bonaire en de Bovenwindse Eilanden. Op 
de Nederlandse Anti lien was echter niet of 
nauwelljks aandrang in die richting. De 
Antilliaanse regering stelde zich op het 
standpunt dat volkenrechtelijke onafhan
kelijkheid niets voorstelt zonder een pas
sende mate van economische, sociale en 
culturele ontwikkeling. Vooraleer volken
rechtelijke onafhankelijkheid weer op de 
agenda zou kunnen komen, zouden Ne
derland en de Nederlandse Antillen zich 
eerst op verbetering van die factoren 
moeten richten. Het kabinet-Den Uyl 
stemde daarmee in.2 

Ontwikkelingen binnen de Nederlandse 
Antillen verstoorden deze behoedzame 
aanpak. De toenmalige eilandsraad van 
het eilandgebied Aruba streefde een sta
tus aparte na, waardoor Aruba niet Ianger 
deel zou uitmaken van een staatsverband 
samen met Cura<;:ao, Bonaire en de Bo
venwindse Eilanden. Nederland heeft aan 
het verkrijgen van deze status aparte me
dewerking verleend op een wijze die ver
der ging dan wat men van Arubaanse 
zijde verlangde: met ingang van 1 januari 
1986 kreeg Aruba de staatsrechtelijke po
sitie van land binnen het verband van het 
Koninkrijk, onder het beding dat het per 1 
januari 1996 buiten het Koninkrijk komt te 
staan. Onafhankelijkheid was echter niet 
wat Aruba voor ogen stond; eerder zal 
men gedacht hebben aan een dominium
positie, een associatie vergelijkbaar met 
die van de tot het staatsverband van de 
Verenigde Staten behorende Estado Li
bre Asociado Puerto Rico. Artikel 62, eer-

In Nederland de Raad van State. in de Nederlandse An· 
til len en evenzo in Aruba de Raad van Advres 

2 Zre W F. de Gaay Fortman. 'Laat de Antillen met rust' 
Chnsten Democratische Verkenningen, 1985, nr 12. 
553554. 
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ste lid, van het Statuut bepaalt nu echter 
laconiek: 'Ten aanzien van Aruba eindigt 
de rechtsorde neergelegd in het Statuut, 
met 1ngang van 1 januari 1996.' Het zal 
duidelijk zijn dat met deze enkele bepaling 
nog lang niet voorzien is in een regeling 
van dat wat nodig 1s om onafhankelijkheid, 
met alles wat daarbij behoort (zoals toe
scheiding naar nationaliteit, overgang van 
- onder meer - volkenrechtelijke rech
ten en verpl1chtingen) te effectueren. 

De discussie over de 'staatkundige her
structurenng' wordt sindsdien beheerst 
door twee thema's: enerz1jds de aard van 
de verhoudingen tussen Aruba, de Ne
derlandse Antillen en Nederland, ander
ziJdS de Interne staatsrechtelijke structuur 
van de Nederlandse Antillen, sinds de in 
1983 doorgevoerde splitsing van de Bo
venwlndse Eilanden in drie eilandgebie
den (St. Maarten, St. Eustatius en Saba) 
de 'Anti lien van de v1jf'. 

Het l1jdt geen twijfel dat deze d1scuss1e 
wordt gevoed door het bestaan van se
rieuze problemen. Tussen de eilanden 
van de Nederlandse Antill en doet zich een 
ernst1g gebrek aan coherentie voor. De op 
z1chzelf duidelijk aanwezige gemeen
schapszln betreft meer het eigen eiland 
dan hetland. Na de afsplitsing van Aruba 
ervaren vele verantwoordelljken op Cura
~ao de verplichtingen ten opzichte van de 
kleinere eilanden als een op hen onver
diend gelegde last. De bereidheid van het 
door de toeristen1ndustrie sterk opge
bloelde St. Maarten, meer Antilliaanse 
lasten op zich te nemen, is gering. Soms 
wordt zelfs de gedachte van een afsplit
sing van dit eiland naar Arubaans voor
beeld naar voren gebracht. 

Onder deze omstand1gheden werken 
Nederlandse wensen, de in het Statuut 
voorziene Arubaanse onafhankelijkheid te 
doen volgen door onafhankelijkheid van 
de Ant1llen van de v1jf, vergaand verlam
mend. Pogingen tot versterkmg van het 
bestuuriiJk functloneren, hard nodig inver
band met de aanzienl1jke econom1sche 
problemen waarvoor de eilanden zich 

Chr1sten Democrat sche Verkenn1ngen 11189 

zien geplaatst, worden opgehouden door 
de verwachting dat de staatkundige struc
tuur ten grande ter discussie zal komen. 
Dit geld! bij voorbeeld voor het bestaan 
van twee bestuurslagen op Cura~ao -het 
landsbestuur en het bestuur van het 
eilandgebied-, die tot een vaak zinloze du
plicering van bestuurslast leidt. Cura~ao 
neemt immers binnen het staatsverband 
van de Nederlandse Antillen een veel 
meer dommante positie in dan welke pro
vincle ook binnen het staatsverband van 
Nederland. 

Daarnaast doen zich soms problemen 
voor in de externe verhoudingen. De Ne
derlandse Antillen en Aruba worden niet 
steeds geaccepteerd als volwaardige par
ticipanten in de samenwerking tussen de 
Car1bische c.q. de Midden- en Zuidameri
kaanse staten. Oat de Nederlandse Antil
len en Aruba geen kolonien meer zijn, ter
Wijl toch een staatsverband met de naam 
'KoninkriJk der Nederlanden' als ver
dragspartner optreedt, is begrijpelijker
wijs enigszins onbegnjpelijk. 

Koloniaal verleden 
Van Nederlandse zijde heeft tegenzin om 
gemoeid te blijven in de onderlinge en mo
gelijk ook interne tegenstellingen 1n de Ne
derlandse Antillen en Aruba vooral in de 
jaren zeventig b1j velen de gedachte doen 
postvatten, dat het beter is af te rekenen 
met het koloniale verleden. Zoals in het 
geval van Sunname is gedaan, zou deze 
afrekening de vorm moeten aannemen 
van onafhankelijkheld met als eindafreke
nmg een gouden handdruk. De geschie
denis van Suriname sindsdien heeft even
wei Iaten zien dat ook zo'n afrekening Ne
derland niet kan bevrijden van de last van 
het verleden, en dat niet elke onafhanke
lijkheid een samenleving meer vrijhe1d 
verschaft. Zou deze laatste overweging 
slechts een uitmg van Nederlands pater
nalisme ziJn, dan zou ze snel terzijde mo
gen worden geschoven. Nederland zou 
Z1ch dan, net als ten opzichte van andere 
Midden- en Zuidamerikaanse staten niet 
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meer dan marginaal om het welzijn en vrij
heid van de mensen hoeven te bekomme
ren. Het is, zo zou de redenering dan zijn, 
de eigen verantwoordelijkheid van onaf
hankelijke staten, daarvoor zorg te dragen 
en dat lot moeten ook Aruba en de Neder
landse Antillen aanvaarden. Maar wie zo 
redeneert gaat eraan voorbij dat onafhan
kelijkheid - tenzij puur formeel gedefi
nieerd - zeer betrekkelijk is. Een machts
vacuum dat het gevolg zou kunnen zijn 
van het beeindigen van de koninkrijks
banden met de Nederlandse Antillen of 
Aruba zou intern of extern worden opge
vuld (waarbij bovendien geldt dat de drei
ging van het een tot het ander kan leiden). 

De Nederlandse Anti lien 
en Aruba ontzeggen 
Nederland het alleenrecht 
om de datum van hun 
onafhankelijkheid te 
be pal en. 

Het is dan ook begrijpel1jk en leg1tiem dat 
van Nederlands-Antilliaanse en Arubaan
se kant Nederland het alleenrecht wordt 
ontzegd, te besl1ssen over de beeind1ging 
van de staatsrechtelijke verbanden tussen 
deze drie Ianden. Het IS een dubieuze 
vorm van erkenning van de e1gen verant
woordelijkheid van de Nederlands-Antil
liaanse en Arubaanse gemeenschappen, 
wanneer die gestalte moet knjgen in een 
afschrijven van de - beperkte maar 
daarom nog n1et onbelangrijke 
mede-verantwoordelijkheid van Neder
land als land van het Kon1nknjk. 

Opvattingen in de Nederlandse politiek 
In dit tiJdschrift heeft de oud-min1ster voor 
Nederlands-Antilliaanse Zaken W F. de 
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Gaay Fortman in 1985 bepleit, de Anti lien 
en Aruba de rust te gunnen om al hun aan
dacht te geven aan de oplossing van hun 
interne problemen. In verband daarmee 
plaatste hij kritische kanttekeningen bij de 
aan Aruba opgedrongen onafhankelijk
heid op termijn. Vander Grinten sloot zich 
- ook in dit tijdschrift - onder condities 
bij het stand punt aan, dat Nederland geen 
onafhankelijkheid zou moeten opdringen. 
Tach is in de Nederlandse politiek het on
derwerp van de aan Aruba en de Antillen 
te geven onafhankelijkheid een rol blijven 
spelen. Hoewel minister De Koning, thans 
belast met de Nederlands-Antilliaanse en 
Arubaanse Zaken, in mei 1989 althans 
voor de Nederlandse Antillen de concep
tie van de opgedrongen onafhankelijk
heid verwierp,3 gaat ons CDA-verkie
zingsprogramma nog wei van onafhanke
lijkheid uit 'Nederland ziet zijn verhouding 
met Aruba in het perspectief van de onaf
hankelijkheid in 1996. Ook van de Neder
landse Antillen voorziet Nederland - op 
termijn - onafhankelijkheid'. 

In het verkiezingsprogramma van de 
Partij van de Arbeid wordt gesteld: 'De 
banden met de Antillen en Aruba worden 
voortgezet, maar in overleg met hen op 
een n1euwe leest geschoeid.' Het VVD
programma vermeldt hierover: 'In het be
sef dat een grotere zekerheid over de 
staatkundige toekomst van de eilanden 
het investeringsklimaat gunstig kan beln
vloeden, moet Nederland de riJksdelen 
bijstaan bij het bestuderen en bespreken 
van de mogelijkheden ter zake.' Het uit
voerigst 1s het verkiezingsprogramma van 
D'66: 'D'66 ziet de keuze voor onafhanke
lijkheid als een recht van de eertijds geko
lonlseerde, niet als een plicht die door het 
'·moederland" kan worden afgedwon
gen. De Nederlandse Antillen en Aruba 
moeten zelf bepalen in welke verhouding 
z1j ten opzichte van Nederland willen 
staan. Nederland zal daarbij wei steeds de 
randvoorwaarden moeten aangeven, bij-

3 z,e NRC .·-!anaelsblad van 8 me1 1989 
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voorbeeld ten aanzien van Nederlandse 
hulp bij de begroting of voor investerin
gen. - D'66 stelt groat belang in het voor
nemen van de betrokken regeringen om 
in de Anti lien en in Aruba referenda te hou
den over de kwestie van de onafhankelijk
heid. D'66 staat daarbij niet op voorhand 
negatief tegenover een wijziging van het 
Statuut, waardoor Aruba de ruimte wordt 
gelaten om zelf een datum voor onafhan
kelijkheid te kiezen dan wei in het Konink
rijk te blijven. - D'66 staat positief ten op
zichte van het streven binnen de Neder
landse Anti lien en Aruba om regionale sa
menwerking aan te gaan. De Europese 
Gemeenschap zou hierin een rol kunnen 
spelen, door een gezamenlijk kader te 
scheppen voor de Franse, Britse en Ne
derlandse banden met de verschillende 
eilanden. Oak hierdoor zou de onderlinge 
regionale betrokkenheid kunnen toene
men.' SGP en GPV willen de Nederlandse 
Antillen en Aruba geen onafhankelijkhe1d 
opdringen, terwijl de RPF van oordeel is 
dat 'het streven naar een "gemenebest
verhouding" Nederlandse Antillen 
Aruba - Nederland nadrukkelijk aan
dacht' verdient. Groen Links erkent 'het 
recht van de Nederlandse Antillen en 
Aruba zelf over hun toekomst te beslis
sen', maar ziet de ontwikkelingssteun wei 
'in het perspectief van hun onafhankelijk
heid.' 

De tekst van de programma's wekt de 
indruk dat het CDA als een van de weinige 
politieke krachten in Nederland erop uit 
zou zijn, Aruba en de Nederlandse Antil
len, oak wanneer zij dit niet (meer) wen
sen, de status van onafhankelijke staten te 
verschaffen. In het CDA-programma 
wordt intussen wei uitdrukkelijk de bereid
heid uitgesproken 'tot gesprekken met de 
Nederlandse Antillen en Aruba over een 
gemenebestverhouding. Daarin kunnen 
belangrijke elementen van de huidige 
band met Nederland een plaats krijgen.' 
Deze uitspraak betekent kennelijk dat -
ondanks het vooropgestelde 'perspectief' 
van onafhankelijkheid - een 'Surinaamse' 
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oplossing niet dat is wat wordt nage
streefd. 

Antilliaanse en Arubaanse belangen 
Bij deze stand van zaken willen wij hier 
een paging ondernemen, uitgangspunten 
te formuleren voor een vormgeving aan 
de toekomstige verhoudingen tussen Ne
derland, Aruba en de Nederlandse Antil
len, die in aile drie de Ianden op vol
doende politieke consensus kan rekenen. 
Daarin valt in het bijzonder oak te !etten op 
de politieke verhoudingen in Aruba, waar 
de (thans) grootste politieke partij, de 
MEP, in 1985 de door haar gewenste sta
tus aparte weliswaar met inbegrip van on
afhankelijkheid op termijn heeft aanvaard, 
maar er begrijpelijkerwijs naar streeft de 
riskante kanten van die onafhankelijkheid 
te vermijden door toe te werken naar een 
'zwaar' gemenebest. 4 De op een na 
grootste partij op Aruba, de AVP, is daar
entegen nimmer voor onafhankelijkheid 
geporteerd geweest, en wenst oak na 
1996 de statutaire band te handhaven. 
Beide partijen pleiten voor een referen
dum over de toekomstige verhoudingen. 

In de eerder geciteerde uitspraak in het 
CDA-programma waarin wordt gesteld 
dat in een gemenebestverhouding be
langrijke elementen van de huidige band 
met Nederland een plaats kunnen krijgen, 
wordt er blijk van gegeven dater legitieme 
belangen van de Nederlandse Antillen en 
Aruba zijn die in de vormgeving van de 
toekomstige verhoudingen gerespec
teerd dienen te worden. Daarvan uit
gaande moet het mogelijk zijn, op een an
dere manier in te gaan op de toekomstige 
verhoudingen tussen Nederland, de Ne
derlandse Anti lien en Aruba dan op grand 
van een vooropgezet 'staatsrechtelijk', 
'Gemenebest-' of 'volkenrechtelijk' mo
del. 

De in artikel 36 van het Statuut veran
kerde verplichtingen tot hulp en bijstand, 

4 Z1e over de gedachte van een 'gemenebest su1 genens· 
W de Kwaadsten1et 1n Chnsten Democrattsche Verken
mngen 1989. afl.9. 404-409 
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de in artikel 43 neergelegde garanties van 
het Koninkrijk voor fundamentele mense
lijke rechten en vrijheden, rechtszekerheid 
en deugdelijkheid van het bestuur, en de 
kwalificatie van defensie, buitenlandse be
trekkingen en nationaliteit als aangelegen
heden van het Koninkrijk worden in de Ne
derlandse Antillen en Aruba gezien als 
een uitermate belangrijke bron van interne 
en externe stabiliteit. Zowel voor het toch 
al emotioneel tamelijk zwaar belaste in
terne politieke klimaat als voor het investe
ringsklimaat is deze stabiliteit van groot 
nut. Zoals voor de Antillen ook gebleken is 
uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek, 5 

wenst de bevolking van de betrokken 
eilanden met het oog op deze en andere 
waarborgen vrij algemeen voortzetting 
van de samenwerking in het Koninkrijk, of 
minstens een speciale relatie die veel van 
de daaraan uit Nederlands-Antilliaans of 
Arubaans standpunt verbonden zijn, be
waard. 

Voor een uitwerking van mogelijkheden 
voor toekomstige verhoudingen met en 
binnen de Nederlandse Anti lien en Aruba 
verdient het aanbeveling niet - zoals wel
licht te vaak is geschied - top-down te re
deneren vanuit het 'wezen' van een 
staatsrechtelijke of een volkenrechtelijke 
verhouding (welke redeneringen in feite 
blijken neer te komen op een verabsolute
ring van een bepaalde historische vorm 
daarvan) maar door nate gaan welke mo
gelijkheden voor juridische vormgevrng 
kunnen worden gevonden voor opties, 
ontleend aan de concrete behoeften van 
de betrokken gemeenschappen. Zo men 
wil, kan men daarin tegelijk de vereiste uit
werking zien van de gemenebestconcep
tie, die immers juridisch nag veel precise
ring behoeft. 

De gewenste interne en externe stabili
teit van de samenlevingen van de Neder
landse Anti lien en Aruba vereist een orga
nisatie van het staatsbestel die rekening 
houdt met de insulaire sociale cultuur, die 
duurzame rechtsstatelijkheid verzekert en 
rekening houdt met de internationale ver-
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houdingen. Bij het laatste gaat het zowel 
om de vereisten van het zelfbeschikkings
recht der naties als om de precaire positie 
van Ianden van de grootte van de Neder
landse Antillen en Aruba ten opzichte van 
sterkere staten. 

Toekomstige regeling 
Hiervoor werd al gewezen op het feit dat 
de interne staatsopbouw van de Neder
landse Antillen een zekere ondoelmatig
heid vertoont. Op het grootste en volk
rijkste eiland, Curagao, fungeren het 
landsbestuur en het eilandsbestuur als 
twee op elkaar inwerkende bestuursla
gen, terwijl (zoals op Aruba blijkt) een 
bestuurslaag zonder meer voldoende zou 
zijn Alhoewel St. Maarten economisch 
aanzienliJk aan economische kracht heeft 
gewonnen en de omvang van de bevol
king door de vestiging van veel gastarbei
ders sterk is gegroeid (voor het eiland als 
geheel nu zo'n 60.000 personen), ligt bin
nen het Antilliaanse staatsverband het 
zwaartepunt - zowel bestuurlijk als finan
cieel-economisch - nag steeds in hoge 
mate bij Curagao. Als gevolg daarvan is, 
afgezien van deze verdubbeling van 
bestuurslagen ten opzichte van Curagao, 
de voornaamste functie van het Neder
lands-Antilliaanse staatsverband er een 
ten dienste van de vier andere eilanden. 
Van een politieke wilsvorming op Neder
lands-Antilliaans landsniveau is echter vrij
wel geen sprake, reeds daardoor niet, 
doordat de (partij)politieke strijd zich pri
mair in de gemeenschap van elk der eilan
den afspeelt. Dit legt een druk op de be
reidheid van Curagao, te blijven participe
ren in de bestaande intern-Antilliaanse 
staatsvorm. Nadal jarenlang de verdeeld
heid tussen de Curagaose politieke par
tijen aan een gezamenlijk standpunt om
trent de toekomstige verhoudingen in de 

5 Zre W Koot C Tempei-Schoorl en V. Marcha. Aileen of 
samen. Wat w1/ ons volk?. GezamenlrJke publrkatre van 
het ISOR. Rrjksunrversrtert Utrecht. de Unrversrtert van 
de Nederlandse Antill en en de Kamara Srndrkal te Cura
~ao december 1988 
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weg had gestaan, vormt zich daar een 
consensus over de wenselijkheid van een 
grotere Cura<;:aose zorg voor een eigen, 
zelfstand1ge positie in verhouding tot de 
kle1ne eilanden6 

Zowel de toenemende neiging op Cura
<;:ao, zich t1jdig los te maken van be
lastende verplichtingen jegens de andere 
vier eilanden van de Nederlandse Antil
len, als het onvermogen om in onderling 
overleg tussen de politieke krachten van 
de viJf Nederlands-Antilliaanse eilanden te 
komen tot andere, vooral ook organisato
risch eenvoudigere interne verhoudingen 
worden in de hand gewerkt door onzeker
heid over de toekomst van de Neder
landse Antillen (en Aruba). De mogelijk
heid dat Nederland de handen van de 
eilanden aftrekt, stimuleert op het punt van 
de onderlinge structuren een risico's (en 
onderlinge verantwoordelijkheden) ver-

Als Nederland de 
onafhankelijkheid niet 
opdringt kunnen de eilan
den ook onderling beter 
samenwerken. 

mijdende opstelling. Ook al zouden de 
problem en daardoor niet als Nederlandse 
sneeuw voor de Caribische zon verdwij
nen, een belangrijke stagnerende factor 
kan in elk geval worden weggenomen 
wanneer van Nederlandse zijde duidelijk 
wordt uitgesproken, dat onafhankelijkheid 
niet zal worden opgedrongen. Ook voor 
mogelijkheden voor Arubaanse participa
tie aan vormen van samenwerking zou 
Nederlandse bereidheid voor de verhou
dingen na 1996 alternatieven voor onaf
hankelijkheid te overwegen, een gunstige 
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factor zijn. De belangrijkste reden waarom 
van Nederlandse zijde de Arubaanse sta
tus aparte en onafhankelijkheid aan elkaar 
waren gekoppeld, was immers een ten
dens tot versplintering van de Antillen af te 
remmen. Nu lijkt er echter meer reden om 
de samenhang in omgekeerde richting te 
zien: wanneer Nederland geen onafhan
kelljkheid opdringt, zal men eerder ge
neigd zijn, blijvende samenwerking tus
sen de eilanden te aanvaarden. 

Daarvoor is intussen wei nodig dat de 
interne verhoudingen niet teveel als een 
last worden ervaren. Na de totstandko
ming van een volwaardig parlementair 
stelsel op de Nederlandse Anti lien zijn po
gingen ondernomen tot nationale partij
vorming. Deze zijn op een mislukking uit
gelopen. Het werkel1jke politieke aggrega
tieniveau is niet hetland, maar elk van de 
eilanden. Dit hangt samen met de insu
laire sociale structuur van de Caribische 
eilanden. De vraag zal daarom onder 
ogen moeten worden gezien of de interne 
structuur hiermee niet meer in over
eenstemming kan worden gebracht. 

Een mogelijkheid daartoe zou zijn, de 
politieke bevoegdheden op eilandsniveau 
voorop te stellen. Reeds thans heeft, naast 
de Staatsregeling als constitutie van de 
Nederlandse Antillen, de Eilandenrege
ling Nederlandse Antillen (ERNA) semi
constitutionele rang (artikel 88, eerste lid, 
Staatsregeling). De artikelen 2 en 2a 
ERNA geven een limitatieve opsomming 
van de aangelegenheden die niet tot de 
zorg van de eilandgebieden behoren. 
Voor het inkorten van deze lijst geldt inge
volge artikel88, tweede lid, Staatsregeling 
een eenvoudiger procedure dan voor het 
uitbreiden ervan. Naar mate het primaat 
van regeling en bestuur duidelijker op het 
niveau van de eilandgebieden komt te lig
gen, zal men eerder ertoe kunnen over
gaan de politieke bevoegdheden op 

6 Z1e de mededel1ngen over de werkzaamheden van een 
stuurgroep u1t de Cura~aose parliJen 1n de dagbladen 
Am1goe van 26 JUII 1989 en Beurs- en N!euwsbenchten 
van 27 JUII 1989 

469 



landsniveau als secundair te organiseren, 
eventueel zelfs door de volksvertegen
woordiging op landsniveau via getrapte 
verkiezingen samen te stellen, en door 
naast een beperkt aantal originaire lands
competenties de figuur van gemeen
schappelijke regelingen tussen twee of 
meer eilanden een belangrijke plaats te 
geven. Een moeilijkheid daarbij zal echter 
blijven dat Bonaire en - meer nog - St. 
Eustatius en Saba het potentieel missen 
om buiten arrangementen met Curac;;ao 
c.q. St. Maarten veel meer bestuurlijke ta
ken te vervullen dan thans. Men zal dan 
ook, indien veranderingen als de zojuist 
geschetste worden voltrokken, de vraag 
moeten stellen of de in 1983 doorge
voerde opsplitsing van de Bovenwindse 
Eilanden in drie eilandgebieden ten dele 
ongedaan kan worden gemaakt. 

Denkbaar is echter ook dat een verder
gaande verandering wordt overwogen, 
die rekening houdt met de aanzienlijke at
stand - niet aileen geografisch, maar ook 
cultureel en bestuurlijk - tussen de Bo
venwindse Eilanden en de Beneden
windse Eilanden. Wanneer de behoeften 
en mogelijkheden op het niveau van de 
gemeenschappen van de eilanden als uit
gangspunt worden genomen, zou er veel 
voor te zeggen zijn om de politieke organi
satie aldus op te bouwen dat enerzijds Cu
rac;;ao en Bonaire als een eenheid worden 
beschouwd, en anderzijds de Boven
windse Eilanden. Decentralisatie binnen 
deze eenheden kan dan de eenvoudige 
vorm aannemen van lokale autonomie 
voor Bonaire respectievelijk voor Saba en 
St. Eustatius ten opzichte van het in begin
sel tot een laag beperkt overheidsbestuur. 
In de staatsrechtelijke opbouw van het Ko
ninkrijk zouden deze beide eenheden 
naast Aruba een plaats kunnen krijgen als 
drie Ianden die onderling samenwerkings
regelingen treffen, naast de bestaande 
gemeenschappelijke voorzieningen van 
de Nederlandse Antillen en Aruba. Men 
zou zich kunnen voorstellen dat het kli
maat voor samenwerking met en van 
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Aruba verbetert wanneer de problematiek 
van het vijf-eilanden-staatsverband Ne
derlandse Antillen tot een oplossing is ge
komen. 

Hoe men het ook wendt of keert, de 
aard van de verhouding met Nederland 
zal een cruciaal punt blijven. De behoefte 
aan garanties in Koninkrijksverband richt 
zich vooral op het belang van stabiliteit 
van en vertrouwen op het recht. Daarbij is 
drieerlei aan de orde. Allereerst gaat het 
hierbij om fundamentele vereisten van het 
rechtsstelsel. Artikel 43 van het Statuut 
merkt de zorg voor de verwezenlijking van 
de fundamentele menselijke rechten en 
vrijheden, de rechtszekerheid en de 
deugdelijkheid van bestuur aan als aan
gelegenheden van elk der Ianden, maar 
het waarborgen daarvan als aangelegen
heid van het Koninkrijk. 

Hoewel deze bepaling blijkens de toe
lichting zo nodig tot enigerlei vorm van in
grijpen kan leiden, behoeft - zoals de 
praktijk van de afgelopen 35 jaren heeft Ia
ten zien - dit artikel niet meer dan een re
servefunctie te vervullen. Een vrij politiek 
en maatschappelijk klimaat en toegang tot 
onafhankelijke rechtspraak die voldoet 
aan het (ook voor de Nederlandse Anti lien 
en Aruba geldende) artikel6 van het Euro
pese Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden zijn betere waarborgen dan een 
intensieve bemoeienis met interne aange
legenheden vanuit Europa. Met name 
wordt in de Nederlandse Antillen en 
Aruba veel waarde gehecht aan de cassa
tierechtspraak van de Hoge Raad, die 
blijkbaar zowel binnenslands als jegens 
buitenlandse investeerders veel vertrou
wen inboezemt. 

Degenen die denken in termen van vol
kenrechtelijke onafhankelijkheid van de 
Nederlandse Antillen en Aruba merken 
- op zichzelf niet ten onrechte - op dat 
een eventueel als gemenebestverdrag 
aan te duiden volkenrechtelijke overeen
komst dergelijke voorzieningen omtrent 
fundamentele menselijke rechten en vrij-
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heden, de rechtszekerheid en de deugde
lijkheid van bestuur zou kunnen bevatten. 
Ook behoeft onafhankelijkheid er niet aan 
in de weg te staan, cassatieberoep op de 
Hoge Raad der Nederlanden te handha
ven; de Britse Privy Council vervult tot op 
de dag van vandaag rechtsprekende ta
ken ten opzichte van een aantal onafhan
kelijke staten die vroeger Britse kolonien 
waren, waaronder Australie, Maleisie en 
Trinidad en Tobago.? Aan de andere kant 
zal men zich moeten realiseren dat aan 
waarborgen voor fundamentele rechten 
en vriJheden in verdragen geen gebrek 
bestaat; het lnternationale Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten bij
voorbeeld overspant een groot deel van 
de wereld. Oat zulke verdragsbepalingen 
in veel Ianden toch ineffectief blijven, is 
niet een gevolg van gebrek aan juridische 
duidelijkheid, maar aan een voldoende 
machtsbasis voor de aanvaarding van 
rechtsstatelijke principes. De vraag blijft 
dan ook of een verankering in een verdrag 
tussen staten die volkenrechtelijk zich 
eenzijdig van elkaar kunnen losmaken, 
het gewenste vertrouwen op recht en 
rechtsstatelijkheid kan verschaffen, ook 
wanneer de feitelijke machtsverhoudin
gen in de onafhankelijk geworden staten 
daaraan in de weg zouden staan. Er be
staat dus een samenhang tussen de aan
vaarding van rechtsstatelijke principes en 
toegang tot de Hoge Raad aan de ene 
kant, en een reservefunctie van het Ko
ninkrijk ter waarborging hiervan aan de 
andere kant. Dit zou een reden moeten 
zijn om aan een waar nodig herzien Sta
tuut als Iicht federaal 'gemenebest' de 
voorkeur te geven boven een volkenrech
telijk 'gemenebest', waarvan betwijfeld 
moet worden of het effectief is in situaties 
waarin waarborgen het meest van node 
zijne 

Soms wordt de gedachte geopperd dat 
ook na onafhankelijkheid als extra waar
borg tegen extern veroorzaakte destabili
sering of bedreiging (en wei Iicht ook tegen 
interne ontwrichting) de presentie van de 
Koninklijke Marine in de Nederlandse An-
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tillen en Aruba zou kunnen worden ge
handhaafd. De voorwaarden waaronder 
de Arubaanse regering onafhankelijkheid 
zou willen aanvaarden omvatten naast de 
toegang tot de Hoge Raad ook deze mili
taire presentie. Hier geldt in nog sterkere 
mate dat de hanteerbaarheid van een der
gelijke constructie in een verhouding tus
sen onafhankelijke staten om moeilijkhe
den vraagt. In het geval waarin het erop 
aankomt zal de commandant ter plaatse 
ofwel van de onafhankelijke Arubaanse 
c.q. Antilliaanse regering, ofwel van de 
Nederlandse regering de doorslagge
vende instructies moeten krijgen; van 
twee tegelijk gaat niet. De bezwaren van 
elk van beide mogelijkheden zijn zo evi
dent dat ze hier geen nadere discussie be
hoeven. Zander een overkoepelende re
gering - dus zoiets als de huidige Konink
rijksregering - die over het inzetten van 
de krijgsmacht kan beslissen, is effectieve 
Nederlandse militaire presentie niet han
teerbaar. 

Conclusie 
De verhoudingen tussen Nederland, de 
Nederlandse Anti lien en Aruba zijn ermee 
gediend wanneer men zich in Nederland 
losmaakt van een vooropgezette keuze 
voor een vervanging van het Statuut door 
betrekkingen van volkenrechtelijke aard. 
Wanneer de Nederlandse bereidheid 
vaststaat om mee te werken aan een her
ziening van het Statuut zal daardoor en 
door een herziening van de Staatsregelin
gen van de Nederlandse Antillen en 
Aruba een begaanbare weg kunnen wor
den gevonden voor een sanering van de 
interne verhoudingen tussen de eilanden 
van de Nederlandse Antillen en voor een 
oplossing van de externe behoeften van 
de Nederlandse Antillen en Aruba. 

7 Z1e E.C.S. Wade en A.W. Bradley, Constitutional and 
Adm1mstrat1ve Law. 1 Oe druk (London 1985) 429. 

8 Zie voor voorstellen daartoe C. Borman, Na Grondwets
herzlening ook Statuutsherziening?, 1n: Gegeven de 
Grondwet. Bundel ter gelegenhe1d van het 25-Jang be
staan van de Stafafdeling Constitut1onele Zaken en Wet
gevlng van het M1n1stene van B1nnenlandse Zaken (De
venter 1988) 3-18 
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Dr. mr. J.G.W. Simons* 

Milieu, verkeer en 
vervoer goed te zamen; 
dat is de kunst! 

Milieu en verkeer moeten nu aangepakt 
worden. Enerz1jds om ergere vervuiling te 
voorkomen, anderz~jds om de Neder
landse positie als vervoersland te behou
den. Er zljn mogelijkheden om de keuze 
van vervoerswijze marktconform te bein
vloeden, opdat de uitkomst een milieu
vriendelljk gedrag is. 

Goed rentmeesterschap vereist zorg voor 
het leetmilieu. De aandacht hiervoor is 
weer terug van weggeweest. Speelde het 
milieu in de jaren zeventig een voor
aanstaande rol, toen is echter de tout ge
maakt geen rekening te houden met de 
onderlinge samenhang van aile maat
schappelijke tactoren en actoren. 'Eenzij
digheid schaadt' is een stelregel, d1e de 
natuur zeit ons alleert. Andere priorite1ten 
vroegen nodig de aandacht. Een ervan 
kwam voort uit het beset dat tinanciele 
middelen nodig zijn om een goed beleid, 
ook voor het milieu, te voeren; derhalve 
eerst tinanciele sanering en versteviging 
van de tinanciele bronnen. Anno 1989 li1kt 
het erop dat dit vraagstuk - zo al niet op
gelost - dan toch onder de knie 1s. Er 
schijnt weer ruimte te komen om te kun
nen werken aan een goed milieu: maar 
dan wei zonder de Iauten van het verle
den. Het kernbegrip rentmeesterschap is 
in de eerste zin reeds aan de orde gesteld 
Getracht zal worden ook aan de andere 
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christen-democratische kernbegrippen 
(verantwoordelijke samenleving, solidari
teit en gerechtigheid) 1nhoud te geven in 
hun relatie tot milieu, verkeer en vervoer. 

In dit artlkel, dat slechts schetsmatlg kan 
zijn. zal uiteengezet worden dat nu juist de 
combinatie van de del en van de titel - na
melljk een goed leefmilieu maar ook een 
goed verkeer en vervoer - een kwalitatiet 
hoogstaand positiet resultaat kan opleve
ren. Allereerst zal een omschriJving c.q. de 
plaats van de atzonderlijke elementen mi
lieu alsmede verkeer en vervoer in de Ne
derlandse samenleving gegeven c.q. be
schreven worden. Vervolgens komen de 
onderlinge verbanden die deze elemen
ten bezitten aan bod, waarna tenslotte ge
zocht wordt naar een optimale m1x van de 
elementen waarmee de Nederlandse sa
menleving ook op de langere termiJn uit 
de voeten kan. 

Afzonderlijke elementen 
In de inleiding is sprake van 'het leetmi
lieu'. We zullen ons hier - in relatie met 
verkeer en vervoer - echter en1gszins 
moeten beperken. Van de vele milieupro
blemen op verschillende schaalniveaus 
en de vele bronnen als oorzaak van milieu-

Dr mr J G W S1mons ( 1941) •s secre1ar:s var1 ae Kamer van 
Koophandel en Fabneken voor Rotterdam en de Ber1eder1· 
Maas en van l1et Nederlands Vervoersoverleg (NVO) 
• Op persoorli•Jke t1tel geschreven 
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problemen zullen we ons voornamelijk 
concentreren op de milieu-onderwerpen 
in engere zin namelijk de kwaliteit van wa
ter, Iucht en bodem. Zo kan uiteraard niet 
als Irrelevant beschouwd worden de in
vloed op de leefomgeving, van de voor 
het verkeer en vervoer benodigde in
frastructuur - bijvoorbeeld een autosnel
weg - maar in dit artikel zal nauwelijks op 
deze aspecten van meer ruimtelijk orde
nende aard worden ingegaan. 

Afgezien van het feit dat - naast de 
christen-democratische plicht van goed 
rentmeesterschap - de bescherming en 
verbetering van het 'leefmilieu' ook een 
grondwettelijke zorg voor de overheid is, 
is een goede leefomgeving voor de wer
kende mens, ook in het verkeer en ver
voer, een sllmulerende factor. Wei is enige 
terughoudendheid hter op zijn plaats om
dat de hoogte van de kwaliteit van de 
Iucht-, water- en bodemgesteldheid voor 
de mens een andere is dan de benodigde 
kwalttett voor de desbetreffende ver
keersmiddelen. Zo vaart een binnenvaart
schip nog alttjd op een chemisch veront
reinigde Rijn maar doet de mens er beter 
aan zich daarin niet als zwemmend of drij
vend object te manifesteren. 

Nogal vaak worden de begrippen 'ver
keer' en 'vervoer' door elkaar gebrutkt. 
Het is evenwel goed om deze begnppen 
te onderscheiden, zeker in de Neder
landse taal. 'Verkeer' staat voor de ge
leide beweging van verplaatsingsmidde
len langs verkeersinfrastructuur; dit nu 
kan met of zonder ladtng (goederen of 
personen). Is deze geleide beweging van 
verplaatsmgsmiddelen langs verkeersin
frastructuur met lading of ten behoeve van 
lading (bijvoorbeeld lege terugritten) dan 
is 'vervoer' aan de orde. Met deze om
schnJvtngen komt dutdeliJk naar voren dat 
vervoer altijd verkeer met ztch meebrengt 
doch het omgekeerde hoeft geenszins het 
geval te ziJn. Maar tndien we de forenzen, 
die - ·s morgens en's avonds - van huts 
naar werk en omgekeerd gebrutk maken 
van hun personenauto zien als het vervoe-
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ren van persoonlijkheden (sic') dan komt 
'verkeer' als zodanig slechts sporadisch 
voor: TT- of autoraces zijn dan de slechts 
schaarse voorbeelden; er wordt verkeer 
geproduceerd om het 'verkeren' en dat is 
qua omvang tn relatie tot ons onderwerp 
verwaarloosbaar. Omgekeerd is ingrijpen 
in het verkeer dan wei rechtstreeks van in
v\oed op nagenoeg het gehele vervoer. 

Het belang van het vervoer 
Vervoer is essentieel, zeker voor de Ne
derlandse samenleving. Niet aileen van 
het maatschappelijke, en dan in het bij
zonder het economische, proces (dit geldt 
immers voor iedere samenleving) maar 
ook als specialiteit. Nederland is van ouds
her een land van vervoerders. 'Nederland 
Distributieland' kent ook zonder organisa
tie al een lange geschiedenis. 

Het belang van de vervoerssector is in 
Nederland veel grater dan in veel andere 
Ianden. De volgende cijfers maken dit dui
deltjk: Normaal gesproken is het aandeel 
van het bruto nationaal produkt (BNP) van 
een land in het totale BNP van bijvoor
beeld Europa, in evenwtcht met het aan
deel van dat land in de (bijvoorbeeld Euro
pese) transportmarkt. In de Nederlandse 
situatie is van dit evenwicht geen sprake, 
het transportbelang van Nederland in de 
Europese markt is ruim 5 keer zo groot 
ons land heeft een aandeel van 7% in het 
BNP van de EG terwijl wij 37% (!)van de 
Europese transportmarkt in handen heb
ben. Rotterdam verscheept meer goede
ren naar en van West Duitsland dan de viJf 
Westduitse zeehavens (Hamburg, Bre
men, Willemshaven, Kiel en Lubeck) sa
men; 43% van de voor Europa bestemde 
verschepingen uit de Verenigde Staten en 
34% van die uit Japan gaan vta Rotter
dam. Onze nationale beroepsvervoerders 
nemen 7% van het Nederlandse nationaal 
inkomen voor hun rekening, dat is zo'n 23 
miljard gulden per jaar. Als de bijdragen 
van beroepsvervoer, eigen vervoer door 
bedrijven, het parttculiere personenver
voer en de overheidsbijdrage in het open-
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bare vervoer worden opgeteld komt men 
zelfs tot een totaal van 14,5% van het 
bruto nationaal produkt voor de gehele 
vervoerssector. 

De vervoerssector Ievert verder een be
langrijke bijdrage aan de betalingsbalans: 
per saldo leverden onze vervoerders in 
1987 een positieve bijdrage van 4, 7 mil
jard gulden aan de lopende rekening van 
de betalingsbalans (op een totaal positief 
saldo van 7,0 miljard). 

De transportsector helpt veel mensen 
aan een baan. Aileen al in het beroepsver
voer bedraagt de werkgelegenheid 
335.000 manjaren. Hiermee neemt deze 
sector 8,4% van het totale arbeidsvolume 
in de particuliere sector voor zijn rekening. 
Bij ingrijpen in de transportsector vereist 
nu het christen-democratische kern beg rip 
solidariteit dat dit werkgelegenheidsbe
lang niet uit het oog wordt verloren. 

Door economische groei (stijging van 
het nationaal inkomen), voortgaande eco
nomische integratie (1992 eenwording 
van Europa) en door veranderende lo
gistieke inzichten (just-in-time principe) 
zullen de vervoersstromen in Nederland 
en Europa de komende tijd grater wor
den. 

De meest recente lange termijn-voor
spelling voor het totale internationale goe
derenvervoer tussen 16 Europese Ianden, 
is afkomstig van het gerenommeerde 
Zwitserse onderzoeksbureau Prognos 
(september 1988). Uit de samenvatting 
van deze studie zijn de tabellen 1 en 2 af
geleid. 

Vol gens Prognos zal in het jaar 2000 het 
grensoverschrijdende vervoer ongeveer 
40% grater zijn dan in 1984. Daarbij is een 
hoofdrol weggelegd voor Nederland en 
de Bondsrepubliek Duitsland, terwijl van 
een 'verschuiving' dat wil zeggen ver
plaatsing van goederenstromen naar het 
Zuiden geen sprake is, wei komen er in het 
Zuiden nieuwe ladinggebieden bij. 

Bij 40% van aile transporten zal uit een 
van deze twee Ianden de verzender of ont
vanger komen. De spoorwegen zullen val-
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Tabel 1. Groei van het tota!e grensoverschrijdende 
vervoer. inc!usief doorvoer (tn miijoenen tonnen). 

1984 1990 2000 Groei (in%) 
Totaal Per ;aar 

FrankriJk 202 232 274 35,6 1,9 
BRD 356 390 464 30,3 1,7 
Nederland 304 348 418 37,5 2,0 

Tabel 2. Vervoerswijze voor totale grensoverschnj
dende vervoer. 

1984 1990 2000 2000 Groei (in%) 
A B A B 

Wegvervoer 230 300 420 400 82.6 73,9 
Railvervoer 95 105 120 145 26,3 52,6 
Binnenvaart 200 200 210 205 5,0 2,5 

Totaal 525 605 750 750 42,9 42,9 

Scenano A: geen belemmenngen voor het wegver
keer 

Scenario B. regulering ten gunste van de spoorwe
gen om milieuredenen. 

gens Prognos echter hun marktaandeel 
niet belangrijk vergroten ten opzichte van 
het wegvervoer. 

Het aandeel van het wegvervoer zal 
zeer fors toenemen (ten koste van het aan
deel van de binnenvaart), ongeacht het 
overheidsbeleid aangaande de vervoers
markt. Scenario A (liberalisering van het 
wegvervoer) Ievert een groei van het aan
deel van het wegvervoer van 43,1% 
(1984) naar 55,3% (2000) op. Maar oak 
volgens scenario B (stimulering van het 
railvervoer) is er een wegvervoersgroei 
van 43,1% naar 52, 7%. De spoorwegen 
zullen hun aandeel volgens dit scenario B 
kunnen verhogen van 18,5% tot 19,8%. 
Omdat het totale goederenaanbod flink 
toeneemt betekent dat tach een volume
groei van het railvervoer met ruim 50%. 
Het gecombineerde vervoer kan in de 
'railvariant' zelfs verviervoudigen, maar 
het aandeel in het totale vervoer bedraagt 
dan altijd nag maar 4,3%. Om deze groei
cijfers te realiseren is een aanzienlijke ver
betering van het aanbod en de organisatie 
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van de spoorwegmaatschappijen nodig. 
Oak zal er flink ge'(nvesteerd moeten wor
den in de infrastructuur, aldus de studie. 

Wil Nederland zijn - overigens een van 
de weinige - economische speerpunten 
behouden dan zal het dus naast de van 

Ook behoud van 
economische speerpunten 
is een zaak van goed 
rentmeesterschap. 

oudsher sterke pos1tie in de binnenvaart 
oak zowel aan de spoorweg- als aan de 
wegvervoerskant moeten meegroeien en 
moeten blijven optimaliseren; oak het be
houd van economische speerpunten is 
een zaak van goed rentmeesterschapl 

Ovengens zij er hier op gewezen dat de 
luchtvaart en zeevaart niet ter sprake ko
men. Daarmede zij niet aangegeven dat 
dit onbelangriJke vervoerstakken zouden 
zijn voor Nederland; integendeel, zij zijn 
de basis voor Nederland Distributieland!, 
doch voor de Nederlandse milieuproble
matiek in het algemeen zijn zij gelukkig 
minder van belang. 

Een veelgehoorde misvatting is dat tach 
niet altijd aile drie de verplaatsingsmidde
len door Nederland behoeven te worden 
aangeboden; bijvoorbeeld de Spoorwe
gen zouden veel van het wegvervoer kun
nen overnemen. Niets is evenwel minder 
waar. Allereerst is de techniek en het net
werk van de desbetreffende vervoersmid
delen verschillend en zijn bepaalde markt
segmenten economisch gezien nage
noeg aangewezen op bepaalde vervoers
middelen. Wordt het middel niet meer 
adequaat aangeboden dan zal de ver-
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voersbeslisser in een Europa met open 
grenzen andere plaatsen en Ianden op
zoeken waar dat wei mogelijk is, of de acti
viteit staken. In beide gevallen grijpt Ne
derland als distributieland mis. 

Vervolgens is in de - globaal gezien -
kleinere marges van de goederenstromen 
waar wei keuzemogelijkheden zijn, de 
concurrentie groat, zeker in het reeds zo 
nabije Europa zonder grenzen. Prijs- en 
kwal1teitsverschillen be'1nvloeden zeer 
sterk de niet aan lange tijden gebonden 
keuzen van de verlader of ontvanger. Oak 
hier is dus de beleidsmarge gericht op 
een be'invloeding van de keuze van ver
voerstechniek uiterst klein. 

Oak het personenvervoer groeit. De 
meest recente cijfers: in 1988 is de mobili
teit van de Nederlandse bevolking weer 
toegenomen. In vergelijking met 1987 be
droeg de stijging 5%. Het gebruik van de 
auto steeg met 6%, met de trein werd 3% 
meer kilometers afgelegd. Het gebruik 
van bus, tram en metro daalde daarente
gen 4%. Er werd 5% meer gefietst. 

Met aile vervoermiddelen bij elkaar 
legde de Nederlandse bevolking in 1988 
ruim 166 miljard kilometer af. Oat was in 
1987 159 miljard kilometer en 1n bijvoor
beeld 1980 nag maar 144 miljard. 

Als de economie zich ontwikkelt val
gens het middenscenario van het Cen
traal Planbureau zal bij ongewijzigd beleid 
het autopark groeien van thans 5 miljoen 
tot 7 a 8 miljoen auto's in 2010. Het auto
gebruik zal dan met zo' n 70% zijn toege
nomen, terwijl het gebruik van het open
baar vervoer, nag steeds bij ongewiJzigd 
beleid, ongeveer gelijk zal blijven. 

Ontwikke/ing van het aantal autokilometers 
(index 1986 = 1 00) 

1994 2000 2010 

Ongewijzigd beleid 124 140 172 
met SVV-beleid 120 126 156 
met SVV- + NMP-beleid 117 120 148 
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Met de maatregelen, zoals voorgesteld rn 
het Tweede Structuurschema Verkeer en 
Vervoer (hrerna afgekort met SVV) en het 
Nationaal Milieubeleidsplan (afkorting 
NMP) vermindert het aantal autokilome
ters weliswaar al behoorlijk maar stijgt 
toch nog altijd zodanig dat bij uitblijven 
van investeringen een soepel verloop van 
zowel het vervoer door middel van perso
nenauto's als van het goederenvervoer 
over de weg niet zonder meer kan worden 
verwacht. Alhoewel bij het personenver
voer - zeker rn aantallen overwegend na
tionaal van karakter - de noodzaak voor 
keuzevrijheid minder dwingend lijkt blijft 
beperkrng c.q. dwang tot bepaald gebruik 
rrsicovol. 

De recente spoor- en metrostakingen in 
Londen bijvoorbeeld hebben Iaten zien 
dat het woon/werkverkeer nauw aanslurt 
op het reilen en zeilen van een samenle
ving. Een breuk (inclusief kostenstijgrn
gen) in een soepellopend woon/werkver
keer heeft directe gevolgen voor de eco
nomische prestaties. Wei is op dit onder
dee! van het verkeer en vervoer enige stu
ring vrij risicoloos mogelijk. Voor het 
woon/werkverkeer kunnen meer dan tot 
nu toe andere vervoermiddelen dan de 
personenauto worden gebruikt indien 
daarbij de doelstelling maar voorop staat 
- immers de verliezen door de breuk of 
kostenstijging dienen te worden goedge
maakt - dat zo meer ruimte voor het 
goederen- en zakelijk personenverkeer, 
juist in de spitsuren, wordt geboden. 

Milieugevolgen verkeer en vervoer 
De hierboven gesignaleerde groei van het 
verkeer is van invloed op de kwalitert van 
het milieu. In het SVV wordt met betrek
king tot milieu en verkeer een aantal aan
dachtspunten genoemd: luchtverontreini
ging, energieverbruik, geluidshinder, 
woon- en leefmilieu en de kwaliteit van het 
landelijk gebied. 

Luchtverontreiniging 
Er worden verschillende soorten luchtver-
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ontreiniging onderscheiden 
a broei kaseffect; 
b aantastrng van de ozonlaag; 
c zure regen; 
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d foto-chemische luchtverontreiniging 
(smog). 

Ada 
Het broeikaseffect en de aantasting van 
de ozonlaag spelen op wat in het rapport 
'Zorgen voor morgen' mondiaal niveau 
genoemd wordt: op wereldschaal dus. 
Deze zaken zullen in principe dus ook op 
mondiaal niveau moeten worden aange
pakt Het broeikaseffect wordt voor een 
belangrijk deel veroorzaakt door de ver
branding van fossrele brandstoffen (olie, 
steenkool, gas). HierbiJ komt kooldroxide 
vrlj (C02) Het broeikaseffect heeft invloed 
op het klimaat (temperatuurstijging) en op 
het nrveau van de zeespiegel Het verkeer 
draagt hieraan voor 15% bij. De Neder
landse bijdrage aan de bestrijding van het 
broeikaseffect kan urteraard maar beperkt 
zijn. Het beleid, zoals voorgesteld rn het 
NMP, is erop gerrcht de C02-emissie 
uiterlijk in het Jaar 2000 te stabiliseren op 
het gemiddelde niveau van de jaren 1989 
en 1990. Vervolgens moet de C02-
emissie dan verminderd worden. Voor het 
verkeer en vervoer betekent dit dat het 
emissieplafond voor C02 in 2000 op het
zelfde niveau ligt als de uitstoot in 1986 
(24.000 kiloton C02 per jaar); in 2010 
moet een reductie van 10% zijn bereikt 

Adb 
De aantasting van de ozonlaag wordt ver
oorzaakt door de produktie van chloor- en 
broomfluorkoolwaterstoffen Anders dan 
wei eens gedacht wordt heeft het verkeer 
hier vrijwel niets mee te maken. 

Adc 
Zure regen ontstaat onder andere door de 
uitstoot van zwavel- en stikstofverbrndin
gen. Zure regen houdt niet op biJ de lands
grenzen; er is sprake van een internatio
naal probleem. De oorzaken van verzu-
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ring in Nederland liggen in de uitstoot van 
zwavel- en stikstofverbindingen uit een 
groot deel van het Europese continent. 
Bomen, planten en struiken kunnen wor
den aangetast door de zure regen. Het 
wegverkeer veroorzaakt 18% van de zure 
neerslag in Nederland. De helft daarvan is 
afkomst1g van het eigen wegverkeer, de 
andere helft van het buitenlandse. In het 
NMP worden strenge em1ssieplafonds 
gesteld aan de sector verkeer en vervoer 
met betrekking tot verzurende stollen: 
75% reductie in 2010. 

Add 
Fotochemische luchtverontreiniging 
(smog) ontstaat onder invloed van de uit
stoot van koolwaterstoffen, koolmo
noxide, vluchtige organische stollen 
(VOS) bijvoorbeeld benzine en stikstofoxi
den (NOx). Met name bij warm weer met 
weinig wind en een grote uitstoot door de 
industrie en het verkeer kan smog ont
staan. De gevolgen van smog-vorming 
voor planten, struiken en bomen lijken 
veel op die van zure regen. Smog-vor
mlng wordt dan ook als een onderdeel 
van de verzuring gezien. Smog kan ook 
voor mens en dier ongezond ziJn. In het 
rapport 'Zorgen voor Morgen' is uitgere
kend met hoeveel procent de uitstoot van 
NOx en VOS moet verminderen om te 
voorkomen dat bepaalde normwaarden 
meer dan een x-aantal dagen per jaar wor
den overschreden. 

De sector verkeer en vervoer, en dan 
met name het wegverkeer, heeft in Neder
land een belangrijk aandeel in de totstand
koming van smog: ongeveer 50%. De in 
het NMP voorgestelde maatregelen voor 
de sector verkeer en vervoer moeten lei
den tot aanzienlijk lagere emissieniveaus 
voor VOS, NOx en koolwaterstoffen. Dit 
zal moeten leiden tot een totale reductie 
van 60% in het jaar 2000 en 75% in 2010. 

De ontwikkelingen in het vervoer geven 
een duidelijke groei van de mobiliteit te 
zien. Betekent deze voor het verder uit
bouwen van Nederland Distributieland zo 
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belangrijke groei nu ook meer luchtveront
reiniging? Oat hoeft niet, integendeel. De 
in het SVV en NMP genoemde voorstellen 
behoeven in een aantal gevallen een na
dere toelichting of nuancering, hiervoor 
wordt verwezen naar de volgende para
graaf. 

Energieverbruik 
Momenteel is het verkeer bijna volledig 
(circa 99%) afhankelijk van olie als bas1s 
voor motorbrandstoffen. Oat leidt op ter
mijn tot uitputting van de eindige olievoor
raden. De personenauto en het goederen
vervoer gebruiken de meeste olie. Daar 
liggen dus in beginsel de belangrijkste 
bronnen voor besparing. Sinds 1970 zijn 
personenauto's meer dan 33% zuiniger 
geworden. De verwachting is dat in 2010 
de voertuigen (zowel de personenauto als 
de vrachtauto) nog eens 35% zuiniger zul
len zijn dan in 1986. 

Met de thans beschikbare instrumenten 
kan het olieverbruik ondanks een aanzien
lijke toename van het verkeer op het hui
dige niveau gehandhaafd worden. Een 
voorbeeld van de nieuwe ontwikkelingen 
is de zogenaamde 'cumulo-bus'. Dever
voersmaatschappij TET experimenteert 
met twee Volvo cumulo-bussen die rem
energie opslaan en gebruiken bij het op
trekken. Op deze wijze wordt een 
brandstofbesparing van ruim 30% be
reikt. Omdat de dieselmotor bij het optrek
ken stationair loopt en pas begint met aan
drijven bij een snelheid van 35 km/uur, is 
volgens TET ook de roet-uitstoot een stuk 
minder dan bij conventionele aandrijving. 
Naar verwachting komt Volvo begin 1990 
met een voor serieproduktie geschikte 
versie van de cumulo-bus. 

Behalve door besparing kan het oliever
bruik worden verminderd door diversifica
tie: het gebruik maken van andere ener
giebronnen. Hierbij moet met name ge
dacht worden aan niet-fossiele energie
bronnen, in verband met het terugdringen 
van de C02-uitstoot. Onderzoek naar 
elektrische aandrijving wordt opgezet. Be-
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langrijke resultaten zijn hiervan pas na het 
jaar 2010 te verwachten. Een extra in
spanning voor bespoediging van het on
derzoek is hier op zijn plaats. De overheid 
kan de voor verbetering van het milieu be
nodigde research zelf uitvoeren of beter 
Iaten uitvoeren teneinde bij het aanscher
pen van de technische milieu-eisen ook 
de voertuigbouwende industrie verant
woordelijkheid te geven. Op deze wijze 
geldt het principe 'de vervuiler betaalt', en 
wordt recht gedaan aan de christen
democratische kernbegrippen 'gespreide 
verantwoordelijkheid' en 'gerechtigheid'. 

Geluidshinder 
De hinder door geluid is, in termen van de 
aantallen woningen waar deze hinder val
gens de bewoners ondervonden wordt, 
aanzienlijk. In het SVV en het NMP worden 
vergaande maatregelen voorgesteld. Het 
accent van het beleid ligt gelukkig op het 
voorkomen van geluidshinder en niet op 
het bestrijden ervan. Zo wordt terecht on
derzocht of nieuw trei nmaterieel 5 a 1 0 de
cibel stiller kan zijn dan het huidige. Auto's 
en vrachtwagens moeten geleidelijk aan 
in geluidsniveau terug naar 70 db in 2010. 
Stillere voertuigen en toepassing van stil
ler asfalt, zogenaamd zeer-open-asfalt
beton (ZOAB) moeten deze geluidshin
dervermindering tot stand brengen. 

Woon- en leefmilieu en kwaliteit landelijk 
gebied 
'ledereen wil graag wonen op een plaats 
van waaruit hij vele bestemmingen kan 
bereiken. In de onmiddellijke omgeving 
van de waning moet het verkeer echter bij 
voorkeur in het geheel niet merkbaar zijn', 
zo wordt in het SVV gesteld. In de zorg 
voor het milieu moet niet uit het oog wor
den verloren dat Ieven op een 'onbe
woond eiland' ook niet alles is. Laten we 
de ene soort onleefbaarheid niet vervan
gen door een ander soort onleefbaarheid! 
Goed rentmeesterschap vereist ook even
wicht. 

Om van de natuur te kunnen genieten 

478 

Mll1eubele1d 

moet deze op een adequate manier ont
sloten zijn, daar zijn verkeersaders voor 
nodig. Vanzelfsprekend is het hierbij van 
belang om goed (beter dan 1n het verle
den wei eens gedaan is) te I etten op het zo 
min mogelijk doorsnijden van natuur- en 
landbouwgebieden. Beter een autoweg 
met acht dan twee met vier rijstroken. De 
voor het stimuleren van het rail (goederen) 
vervoer zo noodzakelijke uitbreiding van 
het aantal spoorlijnen moet indien moge
lijk plaatsvinden langs bestaande hoofd
transportassen van rail- of wegverkeer. In 
een aantal gevallen behoren dergelijke 
'comb1nat1es' niet tot de mogelijkheden. 
Dan zal ervoor gezorgd moeten worden 
dat er maatregelen worden genomen om 
de hiermee gepaard gaande verkleining 
en. versnippering van leefgebieden zoveel 
mogelijk te compenseren. 

Spanningsveld 
Zoals hierboven beschreven, is van groot 
belang voor Nederland - zeker in ver
band met de Europese concurrentie -
dat de keuzevrijheid van de verlader cen
traal blijft staan. De markt zelf, dat wil hier 
in de praktijk zeggen de verlader, zal im
mers bepalen welke vervoersmodaliteiten 
uiteindelijk voor langere termijn worden 
gekozen. Daarentegen kan de overheid 
wei streven naar evenwichtige concurren
tieverhoudingen tussen de vervoerstech
nieken. Gewenst is in dit geval dat de over
heid bijvoorbeeld de verantwoordelijk
heid op zich neemt voor het ter beschik
king stellen van de door de markt vereiste 
infrastructuur met de daaraan verbonden 
onderhoudskosten voor aile vervoersmo
daliteiten, uiteraard tegelijk met gelijk
schakeling van de andere concurrentie
voorwaarden (bijvoorbeeld steunverie
ning, accijnsheffing etc.). Hier liggen dus 
mogelijkheden om de vervoerswijzekeuze 
op een marktconforme wijze te doen uitko
men op een milieuvriendelijke vervoers
wijze. 

Natuurlijk vereist goed rentmeester
schap dat de groei van het vervoer, ook 
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van het zakeliJk personen- en goederen
vervoer, het milieu zo min mogeliJk belast. 
In sommige gevallen kan al met relatief 
eenvoudige maatregelen een aanzienlijke 
verbetering worden bere1kt. In het goede
renvervoer over de weg worden als ge
volg van stringente regelgeving (voor dit 
vervoer zijn allerle1 vergunningen nodig) 
veel lege ritten gemaakt. Van de Neder
landse vrachtwagens in het bilaterale ver
keer met West Duitsland reed in 1988 
bijna 33% niet geladen. Dit komt neer op 
550.000 vrachtwagens. Liberalisermg in 
de regelgeving (onder andere toestaan 
van cabotage, dat wil zeggen nationaal 
vervoer door een buitenlander) moet hier 
verbetenng in brengen. Minder lege ritten 
betekent vanzelfsprekend minder be
lasting van het milieu. 

Door toepassing van de driewegkataly
sator worden auto's met een motor die 
loopt op benz1ne of LPG tot 90% schoner. 
Dieselmotoren kunnen ook veel schoner 
worden. Het probleem van de roet-uitstoot 
biJ deze motoren kan aangepakt worden 
met een roetfilter. Naast Volvo ontwlk
kelde Mercedes een dieselmotor voor 
bussen die 80 tot 90% mmder roetdeeltjes 
uitstoot. Ook de uitstoot van koolwaterstof
fen. waarvoor de filler in principe niet be
doeld is, gaat met circa 20% omlaag. Om 
te bewerkstelligen dat nieuwe motoren 
ook daadwerkeliJk uitgerust worden met 
katalysatoren, roetfilters en dergelijke ziJn 
regelingen nodig die de aanschaf van een 
schone motor aantrekkeiiJk maken. Door 
fiscale maatregelen kan 'schoon riJden' 
goedkoper gemaakt worden dan het rij
den met voertuigen die het milieu zwaar
der belasten. Op deze manier word! recht 
gedaan aan het pnncipe 'de vervuiler be
taalt' (gespreide verantwoordelijkheidl). 
Bovendien wordt de verkeersdeelnemer 
die als burger in een verantwoordelijke sa
menleving helpt in de strijd tegen de mi
lieuvervuiling, nu als het ware beloond 
voor z1jn 'goede gedrag'. Uit de literatuur 
is bekend dat het geven van een beloning 
voor goed gedrag beter werkt dan het ge-
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ven van straf voor ongewenst gedrag. 
Er zal meer van het openbaar vervoer 

gebruik moeten worden gemaakt, zeker in 
het woon-werkverkeer en in het overige 
niet-zakelijke personenverkeer. Hiertoe is 
een sterke verbetering van de voorzienin
gen van het openbaar vervoer zoals voor
gesteld in het NMP noodzakelijk. Uit on
derzoek blijkt dat ook biJ de belnvloeding 
van de vervoerswijzekeuze belonen beter 
werkt dan straffen. Van het openbaar ver
voer gebruik (gaan) maken moet derhalve 
'beloond' worden door bijvoorbeeld 
goede service en voorzieningen, waar
door tevens de sociale waardering stijgt 
en/of door geldelijk voordeel. In Neder
land is recent geexperimenteerd met me
thoden om de vervoermiddelkeuze te 
belnvloeden met behulp van belonings-

Bij het bevorderen van de 
keuze van vervoerswijze 
werkt belonen beter dan 
straffen. 

systemen en gerichte voorlichting. In Gro
nlngen werd zo geprobeerd automobi
listen ertoe over te hal en om de bus te ge
brulken in het woon-werkverkeer. In het 
onderzoek werd aan proefpersonen ge
vraagd om tegen beloning van f 125,
(hoge beloninggroep) off 25,- (lage be
loninggroep) gedurende twee weken 1n 

plaats van met de auto met de bus naar 
hun werk te gaan Zoals te verwachten 
was blijkt op de lange duur dat de hogere 
beloning effect1ever werkt. De conclusie 
van het onderzoek is dat flnancieel voor
deel bij het gebruik van openbaar vervoer 
wei degelijk een rol kan spelen biJ de ver-
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voerswijzekeuze, maar dat dit voordeel 
dan wei permanent moet zijn. Ook ten 
aanzien van carpooling is bekend dat be
loning hierop een positief effect heeft. Par
keerprioriteit voor carpoolers en extra par
keerkosten voor niet-poolers werken dui
delijk ten gunste van carpooling. Bij de 
Amerikaanse NASA slaagde men er op 
deze manier in een gemiddelde bezetting 
van maar liefst 3,85 personen per auto te 
bewerkstelligen. 

Ook is - met het gerechtigheidsprin
cipe in het achterhoofd - nog een andere 
samenstelling van de kosten van autorij
den mogelijk. Aangezien de variabele 
kosten de meeste invloed hebben op het 
autogebruik en dus de milieuvervuiling, 
terwijl de vaste kosten vooral het autobezit 
be1nvloeden, is vergroting van het aan
deel van de variabele kosten in het totaal 
het meest effectief. Variabel maken van 
een deel van de vaste kosten werkt dus al 
in de goede richting, zij het dat voorzich
tigheid is geboden in verband met de an
ders optredende grote priJSVerschillen 
met het buitenland van motorbrandstof
fen. 

Het zogenaamde 'rekeningrijden' als 
verfijnd systeem is op korte termijn onhaal
baar. Rekeningrijden zou op de lange ter
mljn, wanneer een hanteerbare verfijnde 
uitspl1tsing, controle en inning 1s gevon
den, een bijdrage kunnen leveren aan de 
mobiliteitsbeheersing indien het rekening
rijden maar niet van toepassing is op het 
goederenvervoer en het zakelijk perso
nenvervoer. Dit zou 'Nederland Distribu
tieland' zoals hierboven uiteengezet, in 
gevaar brengen. Niet mag uit het oog ver
loren worden dat het doel van rekeningriJ
den de mobiliteitsbeheersing is en niet de 
financiele opbrengst. Professor dr. G. 
Blauwens beschr1jft het in zijn artikel 'Re
keningrijden en infrastructuurkosten' op 
plastische wijze: 'Over de baten van een 
heffingsysteem maakt men zich meestal 
verkeerde voorstellingen. De voor de 
hand liggende vergissmg is, als baat van 
het heffingsysteem de globale ont-
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vangsten te tel len, het globale bed rag dus 
dat het wegverkeer aan heffingen betaalt. 
Maar zo mag de overheid niet denken 
over de baat van een heffingsysteem. Oat 
dat baat van een heffingsysteem gelijk zou 
zijn aan het bedrag dat men de wegge
bruikers uit de zakken klopt, is de opvat
ting van een struikrover'. 

Naast algehele verbetering van het in
frastructuurnet, van het voorZieningenni
veau van het openbaar (rail)vervoer en 
van het ruimtelijk beleid, dat zo word! inge
vuld dat woon-werk-winkel- en recreatie
gebieden zo goed mogelijk per openbaar 
vervoer worden ontsloten verdient aan
sluiting van het Nederlandse Spoorwe
gennet op de Europese 'hogesnel
heidsspoorlijnen' bijzondere aandacht. 

Met betrekking tot het goederenvervoer 
is ·reeds gewezen op de mogelijkheden 
die h1er met name voor het railverkeer lig
gen. Forse investeringen 1n infrastructuur 
ziJn hier noodzakelijk (in een recent rap
port voor Verkeer en Waterstaat van de 
groep van 'wijze mannen' wordt gespro
ken over een bed rag van 5 miljard gulden 
tot 201 0). Op het gebied van de railin
frastructuur moet ten behoeve van het 
goederenvervoer maar ook bij het binnen
vaartnet een !Iinke achterstand ingehaald 
worden. 

In de toekomst zal het railgoederenver
voer dan niet meer gehinderd worden 
door passagierstreinen. Ook het gecom
bineerd weg-railvervoer moet gestimu
leerd worden. De verwachte vervoergroei 
kan zo voor een deel door het spoor wor
den opgevangen. Hier varen 'Nederland 
Distributieland' en het milieu wei bij. lnfor
matiesystemen, betrouwbare en korte le
vertijden moeten het goederenvervoer 
per spoor weer een goede naam bezor
gen Een verbeterde marktgerichte orga
nisatie van het (internationalel) goederen
vervoer per spoor is hierbij zonder meer 
een vereiste. Door verbetering van de 
vaarwegen kan ook de binnenvaart een 
deel van de vervoersgroei opvangen. 

Cllr~sten Democrat:sche Verkenn:ngen 11/89 



Milreubelerd 

Slot 
Er is heel wat aan de hand met het milieu. 
En er is heel wat aan de hand in de wereld 
van het verkeer en vervoer. Op beide ge
bieden moet nu aangepakt worden, ener
zijds om erger te voorkomen, anderzijds 
om de Nederlandse posttie als vervoers
land te behouden. Een internationale aan
pak van de mllieuproblematiek is nodig, 
milieuvervuiling houdt niet op blj de grens. 
De verwachte enorme vervoersgroei 
vraagt eveneens om een internationale 
aanpassing. 'Nederland Distributieland' 
moet snelle en adequate antwoorden ge
ven op de geboden uitdagingen. Oat de 
transportsector van levensbelang is voor 
de Nederlandse economie, daar is ieder
een het over eens. Hetzelfde geldt voor de 
noodzaak van een goed milieubeleid, in
ternationaal maar zeker ook in Nederland. 
Goed rentmeesterschap betekent dat er 
zorg moet worden gedragen voor een ge
zond leefmilieu maar ook dater adequaat 
wordt ingespeeld op de mogelijkheden 
die de economische speerpuntsector 
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'verkeer en vervoer' biedt. Solidariteit ge
biedt rekening te houden met de werkge
legenheid van velen in deze sector. Het 
principe 'de vervuiler betaalt' is een (be
langrijke) vorm van gespreide verant
woordelijkheid en moet dan ook worden 
toegepast. In een verantwoordelijke sa
menleving is het niet aileen de overheid 
die op zoek is naar mogelijkheden om het 
leefmilieu te verbeteren, ook burgers en 
bedrijfsleven hebben hier een taak. 

In dit artikel is gepoogd aan te tonen dat 
milieu enerzijds en verkeer en vervoer an
derziJds elkaar niet hoeven te bijten. Een 
verantwoorde manier van vervoersgroei 
kan de positie van Nederland Distributie
land versterken en op die manier de uitga
ven voor een schoner milieu mee helpen 
verdienen. Dan wordt het milieu samen 
met verkeer en vervoer zeker goed. 
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Drs. Hillie van de Streek en 
drs. Marieke Ouak 

70 jaar vrouwen-
kiesrecht en de 

Emanc1pat1e 

ch risten-democratie 

Verandering binnen de marges van de 
politieke cultuur 

In het COA is inzake de politieke participa
tie van vrouwen een sterke mate van conti
nuiteit waarneembaar. Oft ondanks de 
principiele benadering van de partij die 
met zich meebrengt dat het bevorderen 
van de dee/name van vrouwen nodig en 
wenselljk is. Het beleid dient zich te rich ten 
op verbetering van de kansen van vrou
wen en hun politieke talenten te ont
plooien. 

Het jaar 1989 is voor het CDA onverwacht 
een belangrijk en geslaagd verkiezings
jaar geworden. De partij boekte bij de 
Euro-verkiezingen van juni maar liefst 
twee zetels winst en bij de Tweede Kamer
verkiezingen behield het CDA met enige 
percentages winst de in 1986 verworven 
54 zetels. Het CDA mag de kiezers bed an
ken voor het in hem gestelde vertrouwen. 

Oat de 'kiezers' bestaan uit aile volwas
sen Nederlandse burgers van 18 jaar en 
ouder spreekt in onze tijd voor zichzelf. 
Niemand zal de legitimiteit van deze sa
menstelling van het kiezerscorps betwis
ten. Stemmen is een democratisch recht, 
waartoe aile volwassen Nederlanders 
worden opgeroepen. 

Toch is dat ooit anders geweest. Het 
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was in september 1989, de maand van de 
Tweede Kamerverkiezingen, precies 70 
jaar geleden dat aile volwassen vrouwen 
het actief kiesrecht kregen. Op 1 0 septem
ber 1919 werd de wijziging in de Kieswet 
die daarvoor nodig was afgekondigd in 
het Staatsblad. Daaraan voorafgaand had 
de Tweede Kamer in mei 1919 tot de in
voering van het actief vrouwenkiesrecht 
besloten en werd het wetsontwerp in juli 
1919 aangenomen door de Eerste Ka
mer. 

70 jaar vrouwenkiesrecht: een gebeur
tenis om te gedenken, zeker in een verkie
zingsjaar als 1989 en door een partij als 
het CDA, voor wie het als enige van de 
drie grote partijen in Nederland al jaren 
gebruikelijk is dat zij meer vrouwen dan 
mannen onder haar kiezers aantreft. 1 

In dit artikel gaan wij om te beginnen in 
op de gebeurtenissen random 1919: wat 
was de houding van de drie grote confes-

Drs H1ll1e van de Streek (1959) studeerde gesch1edcn1s 1n 
Utrecht. Srnds februan 1988 IS ZIJ stafmedewerker emanc1· 
pat1e biJ het CDA Drs Maneke Quak (1958) studeerde ge· 
sch1eden1s 1n Utrecht en IS thans werkzaam als persooniiJk 
medewerker voor het CDA Tweede Kamerl1d drs M Bel· 
nema 

1 Z1e f1guur 1 
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F1guur 1. Percentage stem men voor het CDA van mannen en vrouwen, Tweede Kamerverk1ezingen, 
1967-1986. (Data. NKO 19671986). 
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sionele partijen ARP, CHU en de katholie
ken2 ten aanzien van de invoering van het 
actief zowel als het passief vrouwenkies
recht? Waardoor werd die houding be
paald en hoe ontwikkelde deze zich in de 
loop der tijd? T evens bested en we aan
dacht aan de politieke deelname van 
vrouwen in het openbaar bestuur namens 
deze drie partijen van 1917 tot heden. Ter 
afsluiting van het artikel gaan we in op de 
vraag in hoeverre er in deze partijen in de 
houding ten aanzien van vrouwen in de 
politiek in de loop der jaren verandering is 
opgetreden. Onlosmakelijk daarmee ver
bonden is het element van de continuHeit. 
In welke mate is er in de houding van de 
christen-democratie in de deelname van 
vrouwen behalve van verandering sprake 
van continu'iteit?J 

Geen initiatiefnemers 
Bij de grondwetswijziging van 1917 ont
vingen aile volwassen mannen (dat wil 
zeggen van 25 jaar en ouder) zowel het 
actief als het passief kiesrecht. Aile vol
wassen vrouwen ontvingen het passief 
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0-0 mannen 
•- • vrouwen 

kiesrecht. De politieke partijen mochten 
zelf beslissen of zij daar aldan niet gebruik 
van wensten te maken. Oak maakte de 
grondwetswijziging van 1917 het de rege
ring mogelijk het actief kiesrecht voor 
vrouwen in de voeren. Twee jaar later, in 
1919, nam het vrijzinnig-democratische 
kamerlid mr. H.P. Marchant het initiatieftot 
een wetsvoorstel, waarin voor aile volwas
sen vrouwen de daadwerkelijke invoering 
van het actief kiesrecht werd aangekon
digd. Zowel in de Tweede als in de Eerste 
Kamer werd het wetsvoorstel met over
grate meerderheid aangenomen. 

De drie grate confessionele partijen wa
ren geen initiatiefnemers in de discussie 

2 De RKSP bestond onder deze naam pas vanaf 1926 
Daarvoor heette de kathol1eke part11 de Algemene Bond 
van R K R11kSklesknngorgan1sat1es 1n Nederland 

3 Deze vraagstell1ng geeft tegelijkertijd de begrenz1ngen 
van d1t art1kel aan. In verband met de ru1mte 1s er voor 
gekozen de deelname van vrouwen in de andere pol1-
t1eke part11en bu1ten beschouwing te Iaten. Om dezelfde 
reden 1s oak de theolog1sche achtergrond achter de op
vattingen van de ARP, CHU en RKSP/KVP over de posl
tle van de vrouw 1n de samenlev1ng n1et diepgaand be
llcht De biJ dit art1kel genoemde l1teratuur kan 1n de la
cune op deze twee punt en voorz1en. 
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over het vrouwenkiesrecht, die reeds ja
ren voordat het onderwerp een politiek 
item werd was begonnen. AI in 1882 had 
de arts Aletta Jacobs de kwestie van het 
vrouwenkiesrecht ter sprake gebracht, 
toen zij signaleerde dat in de toen be
staande Grondwet nergens was vermeld 
dat vrouwen van het kiesrecht waren uit
gesloten en dit 1n de publieke belangstel
ling bracht. Jacobs' optreden gaf een 
krachtige aanzet tot de opkomst van de 
vrouwenbeweging, die vooral na de 
eeuwwisseling toenemende druk op de 
regering uitoefende om het vrouwenkies
recht in te voeren. 

Onder invloed van deze druk werden 
oak de grate confessionele partijen ge
dwongen een stand punt in te nemen. Aile 
drie waren zij principieel tegen het vrou
wenkiesrecht. Deze opvatting hing samen 
met de visie die zij op grand van hun inter
pretatie van de Bijbel hadden op de posi
tie van mannen en vrouwen in de maat
schappij. Op basis van het bijbelboek Ge
nesis namen man en vrouw in de schep
ping een positie in, die bepaald werd door 
de eigen aard die zij elk van God hadden 
ontvangen. De man kreeg in Genesis 2:15 
de opdracht zorg te dragen voor de 
aarde. De taak van de vrouw lag in het hu
welijksleven, omdat zij, zoals aangegeven 
in Genesis 2:18, geschapen was als een 
'hulpe' tegenover de man. In het huwelijk 
vormden man en vrouw een organische 
eenheid, met de man als hoofd van de 
vrouw. De vrouw was binnen het huwelijk 
onderdanig aan haar man, omdat de man 
het eerst was geschapen en pas daarna 
zijn hulpe, de vrouw. Dit was eveneens de 
reden dat de vrouw, de tweede gescha
pene, niet mocht heersen over haar man 
(Efeze 5:22-24). 

De verschillende aard en taak van man 
en vrouw die hen in de schepping waren 
gegeven vormde het fundament van het 
maatschappelijk Ieven. De man verdiende 
de kost voor zijn gezin, de kleinste organi
sche eenheid in de samenleving. Namens 
het gezin trad hij naar buiten toe op in het 
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openbare Ieven. De vrouw daarentegen 
had haar taak ju1st binnen het gezin: zij 
was opvoedend en verzorgend bezig, als 
moeder en echtgenote. 

Hoewel de drie confessionele partijen 
allen deze visie als uitgangspunten had
den, legden ziJ in hun opvatting wat betreft 
de positie van vrouwen in de politiek tach 
verschillende nuances. 

De ARP ging het verst in haar opvatting 
over de positie van de vrouw door vrijwel 
iedere activiteit van vrouwen buiten het 
gezin af te wijzen, dus oak politieke activi
teiten. De antirevolutionaire le1der dr. A 
Kuyper was van mening, dat de vrouw 
zich op grand van haar eervolle taak in het 
gezin verre diende te houden van de poli
tiek. Net zoals het minderwaardig zou zijn 
voor de man de gezinstaak op zich te ne
men zou het de vrouw wein1g sieren zich 
op het politieke terrein te begeven. 

Binnen de ARP waren oak andere gelui
den te horen, zoals die van theoloog en 
kamerlid prof. dr. H. Bavinck. Naar zijn 
mening had de vrouw zich sinds de ln
dustriele Revolutie meer en meer een 
plaats in het beroepsleven verworven. Het 
kiesrecht van de vrouw was eenvoudig 
een consequentie van de veroveringen 
welke zij sedert ongeveer 1850 op het ter
rein van het open bare Ieven had behaald. 
Bavinck was er voorts van overtuigd, dat 
de Bijbel zich niet tegen het vrouwenkies
recht verzette, al erkende oak hij dat de 
roeping van de vrouw in de eerste plaats 
in huwelijk en moederschap was gelegen. 

In 1907 kwam de kwestie van het vrou
wenkiesrecht voor het eerst op de partij
agenda. De ARP sprak zich in dit Jaar uit 
tegen algemeen mannen- en vrouwen
kiesrecht en voor een kiesrecht dat in de 
maatschappelijke eenheid van het gezin 
was geworteld: het gezinshoofdenkies
recht. Het gezinshoofd vertegenwoor
digde met zijn stem het hele gezin. Onge
huwde zelfstandig werkende mannen wa
ren gelijk aan gezinshoofden. Van kies
recht van de vrouw kon naar mening van 
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de ARPin 1907 absoluut geen sprake zijn, 
ook niet voor de weduwe of voor de 
zelfstandig werkende ongehuwde vrouw. 

Naarmate de tijd vorderde werd het de 
ARP echter duidelijk dat het gezinshoof
denklesrecht politiek niet haalbaar was: 
hoewel niet van harte gaf de ARP bij de 
grondwetswijziging in 1917 de tegen
stand tegen het vrouwenkiesrecht op, om
dat de voorgestelde grondwetswijziging 
een voor de partij aantrekkelijke beslech
ting van de schoolstrijd bood, een ander 
onderwerp dat in de politiek al jaren lang 
een twistpunt vormde tussen de socia
listen en liberalen enerzijds en de confes
sionelen anderzijds B1j de daadwerkelijke 
invoering van het actief vrouwenkiesrecht 
via het voorstei-Marchant daarentegen 
stemde de ARP-fractie in de Tweede Ka
mer in meerderheid (7 leden) tegen. Twee 
fractieleden stem den voor. Blijkbaar wilde 
de ARP de achterban Iaten weten dat haar 
standpunt in elk geval principieel niet was 
gewijzigd. 

Omdat de kiesrechtdiscussie in de ARP 
zich geconcentreerd had op het gezins
hoofdenkiesrecht en op de onwenselijk
heid van het vrouwenkiesrecht bestond er 
in 1917 geen antirevolutionair partijstand
punt over het passief vrouwenkiesrecht. 
Om deze lacune op te vullen werd in 1920 
de Commissie-ldenburg ingesteld Deze 
commissie inventariseerde de meningen 
in de partij. Een groot aantal antirevolutio
nairen wees de verkiesbaarheid van vrou
wen volstrekt af. Daarnaast waren er ook 
antirevolutionairen als Bavinck, die een 
gematigd positieve houding innamen. 
Maar ook voor hen stond als een paal bo
ven water dat de ARP aileen in uitzonder
lijke gevallen een vrouw kandidaat zou 
kunnen stellen. In 1921 werd hot 
vraagstuk op eon Deputatenvergadering 
besproken. De partij besloot het inmiddels 
uitgebrachte advies van de Commissie
ldenburg na te volgen. Bij verkiezingen 
behoorden geen vrouwen kandidaat te 
worden gesteld 

Chr~sten Dernocrat1sche Verkenn1ngen 11/89 

Binnen de CHU gaf de invoering van het 
vrouwenkiesrecht aanmerkelijk minder 
problemen dan in de ARP. De CHU was 
een unie van gemeentelijke kiesverenigin
gen, waarin een van bovenaf opgelegde 
partijdiscipline als in de ARP ontbrak. In 
de CHU overheerste de houding dat 
ruimte diende te blijven voor ieders per
soonlijke overtuiging, ook wat betreft de 
interpretatie van de Bijbel. In een derge
lijke partijsfeer was het bestaan van ver
schillende opvattingen naast elkaar over 
het vrouwenkiesrecht mogelijk. De tegen
standers waren op grond van dezelfde ar
gumenten als de meeste antirevolutionai
ren van mening dat het kiesrecht exclusief 
aan de man toebehoorde. De voorstan
ders beklemtoonden de Bijbelse gelijk
waardigheid van man en vrouw. Vooral 
van do verkiesbaarheid van vrouwen ver
wachtten zij veel: de politiek werd immers 
steeds ingewikkelder en het vrouwelijk in
zicht zou een goede aanvulling zijn op dat 
van de mannen. Of een vrouw een derge
lijke functie zou moeten aanvaarden was 
in laatste instantie natuurlijk een gewe
tensvraag voor haar zelf. Bij de invoering 
van het actief vrouwenkiesrecht stemde 
de CHU-fractie in de Tweede Kamer ver
deeld: drie voor en twee tegen. 

Om vergelijkbare redenen als de ARP wa
ren ook de katholieken tegen het vrou
wenkiesrecht. De man werd als drager 
van het gezag gezien, de taak van de 
vrouw lag in het gezin. Het was niet haar 
roeping deel te nemen aan het openbaar 
bestuur. Andere argumenten die in katho
lieke kring tegen het vrouwenkiesrecht 
bestonden waren dat de vrouw te zeer 
een gevoelsmenszou zijn om in de politiek 
objectief te kunnen handelen en dat de 
'ware vrouwelijkheid' van de vrouw onder 
de politiek te lijden zou hebben. De eigen
schappen die de Schepper de vrouw had 
gegeven waren offergeest, dienende 
liefde, charme en gevoelsrijkdom. Deze 
eigenschappen maakten vrouwen het 
meest geschikt voor werkzaamheden die 
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toewijding, menselijk gevoel en het aan
voelen van leed en verlangen eisten en lie
ten functies op leidinggevend en bestuur
lijk niveau niet toe. 

Tach was het vrouwenkiesrecht toen 
het op politieke besluitvorming aankwam 
voor de katholieken in Ieite geen groat 
vraagstuk. De katholieke politieke leiders 
bepleitten aanvankelijk, net als de ARP, 
weliswaar een vorm van gezinshoofden
kiesrecht maar voor hen was het niet zo'n 
principiele kwestie als in de ARP. Boven
dien was een beeindiging van de 
schoolstrijd ook de katholieken meer dan 
welkom en leverde het actief vrouwenkies
recht hen met zekerheid een grate hoe
veelheid stemmen op. En het passief vrou
wenkiesrecht hielden de partijen immers 
in eigen hand. Toen het algemeen vrou
wenkiesrecht naderde wonnen de partij
politieke argumenten het dan ook van de 
principiele. Bij de stemming in 1919 over 
de invoering van het actief vrouwenkies
recht stemden aile 30 katholieke Tweede 
Kamerleden voor. 

T oen algemeen 
vrouwenkiesrecht naderde 
wonnen partijpolitieke 
argumenten het van 
pnnc1pes. 

De parlementaire meerderheid bij de in
voering van het actief vrouwenkiesrecht in 
1919 was, kunnen we concluderen, niet 
het gevolg van een wezenlijke verande
ring in de opvattingen van de confessione
len over de positie van vrouwen in de sa
menleving. Het argument dat vrouwen op 
grand van bijbelinterpretatie van nature 
niet geschikt zijn om aan de politiek deel te 
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nemen, had voor velen in confessionele 
kring omstreeks 1919 niet aan kracht inge
boet. Allerlei partijpolitieke overwegingen 
hebben de uitslag be'lnvloed Een ruil van 
twee op handen zijnde stukken wetgeving 
tussen de drie grate confessionele partijen 
enerzijds en de liberale en socialistische 
partijen anderzijds droegen er toe bij dat 
ook de confessionele partijen in meerder
heid voor het vrouwenkiesrecht stemden. 
Een tweede reden voor het vrouwenkies
recht te stemmen was de verwachting dat 
een verdubbeling van het electoraat door 
de vrouwenstem vooral ten goede zou ko
men aan de eigen partijen. 

Kiesrecht als wapen 
De principiele opvatting van de ARP, de 
CHU en de katholieken inzake het vrou
wenkiesrecht werd door de mannelijke en 
vrouwelijke achterban van de partijen ge
deeld. Met het oog hierop wekt het nau
welijks verbazing dat het aantal vrouwen 
dat namens de CHU en RKSP in vertegen
woordigende organen zittlng nam zeker 
tot aan de Tweede Wereldoorlog Ulter
mate gering is gebleven. 

De antirevolutionaire vrouwen konden 
zich sinds het partijbesluit van 1921 al he
lemaal niet verkiesbaar stellen. De over
grate meerderheid van hen stemde zon
der meer met deze uitsluiting van politieke 
functies in. Slechts onder een kleine groep 
nauw met de landelijke politieke leiders in 
contact staande antirevolutiona1re vrou
wen, zoals A.C. Diepenhorst-de Gaay 
Fortman, de echtgenote van het antirevo
lutlonaire Eerste Kamerlid prof. mr. PA 
Diepenhorst, ontstond enig protest tegen 
deze 'uitsluiting van vrouwen uit functies, 
waarvoor enkele uitzonderlijke vrouwen 
ongetwijfeld zeer geschikt waren'. Maar 
tach, respect voor 'wettig genomen partij
besluiten' weerhield deze vrouwen van 
verdere actie. 

In de CHU zou de advocate mr. Fnda C 
Katz lange tijd de en1ge vrouw zijn die een 
prominente plaats bmnen de partiJ innam. 
Behalve het eerste vrouwel1jke hoofd-
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bestuurslid was zij zowel het eerste vrou
welijke CHU gemeenteraadslid als het 
eerste kamerlid. Van 1921 tot 1937 zat zij 
in de Amsterdamse gemeenteraad en van 
1922 tot 1941 in de Tweede Kamer. Oak 
kandideerde de Unie in het lnterbe/lum 
vrouwen voor gemeenteraden en provin
ciale staten, zij het dat hun aantal tot 1940 
niet boven de 15 kwam. In 1923 werd A.A. 
van Hoogstraten-Schoch, evenals mr. 
Katz en A. C. Diepenhorst afkomstig uit de 
kring van de in 1919 opgerichte Neder
landsche Christen Vrouwenbond (NCVB), 
in de Zeisler gemeenteraad gekozen 
Haar kandidatuur hing mede samen met 
haar positie als predikantsvrouw en met 
het liefdadigheidswerk dat zij verrichtte. 
Opvallend is dat niet aileen in Zeist, maar 
oak 1n andere gemeenten een zeker plaat
selijk aanzien en het verrichten van sociaal 
werk welhaast voorwaarden waren voor 
een verkiesbare plaats op de christelijk
historische kandidatenlijst 

In katholieke kring waren in het lnterbe/
lum eveneens weinig vrouwen die zich 
met de politiek bemoeiden. Toch was er 
ook hier een kleine groep vrouwen die 
vond dat, nu het vrouwenkiesrecht een feit 
was, het oak voor katholieke vrouwen mo
gelijk moest zijn actief aan de politiek deel 
te nemen. Het ging hier om vrouwen van 
de in 1912 op initiatief van de bisschop
pen opgerichte Roomsch-Katholieke 
Vrouwenbond (RKVB). Dankzij de druk 
die deze vrouwen uitoefenden kwam in 
1922 de eerste kathol1eke vrouw in de 
Tweede Kamer. S Bronsveld-Vitringa Zij 
verdween in 1925 wel1swaar uit de Kamer, 
maar in 1924 had zij versterking gekregen 
van Annie Meyer, voorzitter van de RKVB. 
Meyer bleef kamerlid tot 1937 en was van 
1923 tot 19351id van de provinciale staten 
van Zuid-Holland. Zowel Bronsveld als 
Meyer hadden hun sporen met name 1n 
het sociale werk verdiend. Behalve deze 
twee vrouwelijke parlementsleden telde 
de RKSP tussen de twee Wereldoorlogen 
twee vrouwelijke statenleden en 19 ge
meenteraadsleden. 
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Zowel bij de RKSP als bij de CHU over
heerste de mening dat het vrouwenkies
recht op vrouwelijke en christelijke wijze 
moest worden uitgeoefend. Dit hield in dat 
de vrouwelijke vertegenwoordigers van 
de beide partijen een geheel eigen taak 
kregen toebedacht Zoals het de eigen
heid van de vrouw was zich in het maat
schappelijk Ieven in te zetten voor sociale 
arbeid als zorg voor armen, gehandicap
ten of alcoholverslaafden, zo was het de 
eigenheid van de confessionele politica 
zich sterk te maken voor het 'heil van ge
zin, moederschap, zwakken en armen' en 
een dam op te werpen tegen het femi
nisme, dat vanaf ongeveer 1880 in Neder
land sterk aan invloed had gewonnen. 

Ten aanzien van het actief vrouwenkies
recht bestond in de drie partijen een ver
gelijkbare benadering. Zowel in de ARP 
en de CHU als bij de katholieken werd bij 
de eerste Tweede Kamerverkiezingen 
van na 1919, die van 1922, specifiek aan 
vrouwen voorlichting gegeven dat zij ter 
bescherming van de christelijke waarden 
en normen hun stem niet verloren mach
ten Iaten gaan, maar d~ze als wapen in de 
strijd tegen het oprukkend feminisme 
dienden te benutten. Henriette Kuyper, de 
dochter van Abraham Kuyper, wees haar 
achterban als volgt op deze plicht: 'Waar 
de revolutionaire vrouw door middel van 
haar stembiljet de heiligste goederen van 
het vrouwenleven poogt te rooven, voelt 
de antirevolutionaire vrouw de plicht om 
door m1ddel van haar stembiljet die 
geestelijke schatten te helpen bescher
men'. 

Verandering van opvatting 
Onder invloed van de Tweede Wereldoor
log vond niet aileen in confessionele kring 
maar ook daarbuiten een verruiming 
plaats van de opvattlngen over de pos1tie 
van de vrouw in de maatschappij en een 
vernieuwing van het politieke bewustzijn 
van vrouwen. De afwezigheid van man
nen lijdens de oorlog noodzaakte vrou
wen bij te springen op terreinen waar zij 
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zich voor de oorlog nauwelijks hadden be
g even, als fabrieksarbeid en koerierswerk 
in het verzet. Ook maakte de oorlog vrou
wen meer politiek bewust. Zij ondervon
den aan den lijve hoe politiek ook vrouwen 
direct kon raken. 

In de ARP lieten de vrouwen gelijk al in 
1946 van zich horen. Zij vonden dat de 
ARP bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van dat jaar vrouwelijke kandidaten op de 
lijsten moest plaatsen. Maar het partij
bestuur hield vast aan de handhaving van 
het partijbesluit van 1921. Dit zeer tot on
vrede van een aantal kiesverenigingen en 
vrouwen, onder wie dr. Gesina van der 
Molen, de latere hoogleraar Volkenrecht 
aan de Vrije Universiteit. Op haar initiatief 
kwam een groep vrouwen bijeen die de 
positie van de vrouw in de ARPin 1948 op 
een conferentie besprak. De conferentie 
leidde ertoe dat de vrouwen er bij de partij
leiding op aandrongen het besluit van 
1921 te herzien: de belemmering die de 
antirevolutionaire vrouwen de weg naar 
een vertegenwoordigende functie ver
sperde diende te worden weggenomen. 
Daarop riep het partijbestuur een commis
sie in het Ieven, die het besluit van 1921 
nog eens zou bestuderen. In 1948 toog 
deze commissie, de Commissie-Donner, 
aan het werk. Naast een theoloog en een 
predikant hadden ook twee op dit terrein 
deskundige vrouwen in de commissie zit
ling. 

De Commissie-Donner had eind 1949 
haar rapport gereed. Zij kwam tot de con
clusie, dat de tijden sinds 1921 veranderd 
waren en dat het optreden van vrouwen in 
het openbare Ieven binnen zekere gren
zen was geoorloofd. De commissie stelde 
de partijleiding dan ook voor de volstrekte 
uitsluiting van de kandidaatstelling van 
vrouwen niet Ianger te handhaven. Uit 
partijpol1tieke en electorale overwegingen 
besloot de partijleiding echter publikatie 
van het voorstel uit te stellen tot augustus 
1952. Ruim een jaar later werd het rapport 
op een Deputatenvergadering bespro
ken. Op deze vergadering bleken de ar-
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gumenten voor en tegen de verklesbaar
heid van vrouwen op hetzelfde vlak te lig
gen als in 1921. Maar nu werd besloten 
ruimte te maken voor die bijzondere ge
vallen dat een vrouw over talenten zou be
schikken die haar geschikt maakten voor 
een vertegenwoordigende functie. Met 
overgrote meerderheid van stemmen 
werd het besluit van 1921 ingetrokken. 

Na het openen van de mogelijkheid dat 
antirevolutionaire vrouwen zich kandidaat 
stelden duurde het enige tijd voordat dit 
ook daadwerkelijk gebeurde. Niet eerder 
dan in 1962 namen de eerste antirevolu
tionaire vrouwen een zetel in in gemeente
raad of provinciale staten. In de loop der 
tijd steeg het aantal vrouwelijke gemeen
teraadsleden tot 30 in 197 4, oftewel 3,6% 
var:1 het totaal aantal antirevolutionaire 
raadsleden. 

Wat betreft de provinciale staten bleef 
het aantal vrouwelijke ant1revolutionaire 
fractieleden steken op een a twee. In 1963 
kwam mr. J.C. Rutgers als eerste antirevo
lutionaire vrouw in de Tweede Kamer. ZiJ 
maakte tot 1967 deel uit van de fractie. Ze 
werd opgevolgd door Hannie van Leeu
wen en Jeltien Kraayeveld-Wouters, wier 
kamerlidmaatschap van 1977 tot 1981 
werd onderbroken door een staatssecre
tariaat op het ministerie van Cultuur, Re
creatie en Maatschappelijk werk (CRM). 
De ARP heeft nooit een vrouwelijk Eerste 
Kamerlid gehad. 

Voor de CHU lijkt wat betreft het aan
deel van vrouwen in vertegenwoordi
gende functies niet aileen v66r, maar ook 
na de Tweede Wereldoorlog het motto op 
te gaan dat een vrouw genoeg is. Freule 
mr. C. Wittewaal van Stoetwegen volgde 
in 1947 mr. Katz op als kamerlid. De 
Freule werd in 1967 op haar beurt in de 
Tweede Kamer opgevolgd door mr. E. 
Haars. Toen zij in 1972 opstapte vond 
geen vervanging plaats: tot 1980 had de 
CHU geen vrouw in de Tweede Kamer. In 
de Eerste Kamer heeft de partij nooit een 
vrouw gehad. De partij bereikte in 1971 
het grootste aantal vrouwelijke raadsle-
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den 51, op een totaal van 1093. Oat wil 
zeggen 4, 7%. Het aantal vrouwelijke pro
vinciale staten I eden bere1kte in 197 4 met 
8,6% het hoogste percentage Het ging 
daarb1j om een aantal van drie vrouwen. 

Na de Tweede Wereldoorlog vond in de 
otticiele katholieke visie op de positie van 
de vrouw een ingrijpende verandering 
plaats. In aansluiting op de naoorlogse 
ontwikkeling dat vrouwen maatschappe
lijke activiteiten buitenshuis ontplooiden, 
verklaarde Paus Pius XII dat vrouwen niet 
aileen binnen het gezin plichten hebben, 
maar ook daarbuiten. Door intrede te 
doen 1n de samenlev1ng moesten de ka
tholieke vrouwen het gezin beschermen 
tegen de krachten van bijvoorbeeld socia
llsme en commun1sme. 

Onder verw1jzing naar de pauselijke Ult
spraken began een aantal katholieke 
vrouwen 1n Nederland een plaats in de po
litiek op te eisen. De inmiddels tot KVP om
gevormde RKSP kon n1et om de eis van 
de vrouwen heen. Er kwam in 1947 een 
vrouwelijke katholieke afgevaardigde in 
de Tweede Kamer, mr. dr. J de Vink. Zij 
was na haar stud1e rechten in diverse so
ciale organisaties werkzaam geweest. Bo
vendien nam de KVP in 1949 een resolutie 
aan, waarin er op werd aangedrongen zo
veel mogel1jk vrouwen in vertegenwoordi
gende lichamen en partij-organen op te 
nemen. Toen deze resolutie echter niet tot 
het gewenste resultaat leide, 1nstalleerde 
de KVP een commissie, die onder Ieiding 
van Agnes Nolte, KVP-Tweede Kamerlid 
van 1948 tot 1952 en van 1956 tot 1963, 
onderzoek deed naar de integratie van 
vrouwen in de partij. In juli 1957 presen
teerde de commissie haar rapport, waarin 
zij concludeerde dat vrouwen in de partij 
dienden te integreren De commissie 
deed een aantal aanbevelingen dit te be
vorderen. Als uitvloeisel van het rapport 
stelde de KVP in 1959 de Commissie 
Vrouw en Partij in om de integratie van 
vrouwen in de partij ter hand te nemen. 
Wat aantallen vrouwen in de vertegen
woordigende lichamen betreft, heeft de 
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KVP nooit hoog gescoord. Van 1956 tot 
197 4 was er voortdurend een Eerste Ka
merlid. De Tweede Kamer varieerde tus
sen nul en vier vrouwelijke leden. Dr. 
Marga Klompe is behalve kamerlid van 
1956 tot 1971 in vijf kabinetten minister 
geweest (CRM); dr. Anna de Waal was 
van 1953 tot 1957 staatssecretaris (On
derwiJS, Kunsten en Wetenschappen). Op 
gemeentelijk niveau won de KVP van de 
ARP en de CHU, met vooral in de jaren ze
ventig een tot acht a neg en procent toene
mend aantal vrouwelijke raadsleden. Ook 
op het niveau van de provincie deed de 
KVP het beter, met een maximum van 13 
vrouwelijke statenleden in 1962, dat wil 
zeggen 5,9% van het totaal. 

In vergelijking met het aandeel vrouwen 
namens de KVP, ARP en CHU in het 
openbaar bestuur is het percentage vrou
welijke COA-Ieden in de vertegenwoordi
gende organen vanaf 1980 gestaag toe
genomen, ook alliggen de cijfers in verge
lijking met PvdA, VVO en 066 niet hoog. 
Momenteel bedraagt het aandeel vrouwe
lijke raadsleden in het COA 15,5%, wet
houders 8,1 %, burgemeesters 1, 7%, sta
tenleden 24,7% en gedeputeerden 
11,1 %. In de Tweede en Eerste Kamer 
blijft het aandeel vrouwen in de COA
fracties net onder de 20%. Gezien zijn be
leid, geconcretiseerd in resoluties, eman
cipatiewerkers en als meest recente ont
wikkeling het ontwikkelen van een 
positieve-actiebeleid voor vrouwen, hecht 
het CDA er belang aan de deelname van 
vrouwen te bevorderen. 

Verandering en continui"teit 
De houd1ng van de christen-democratie 
met betrekking tot de deelname van vrou
wen gedurende de afgelopen 70 jaar laat 
twee dingen zien. 

In de eerste plaats dater in de houding 
van de Ieiding van de partijen sprake is 
van een geleidelijke verandering: van 
uiterste terughoudenheid inzake de parti
cipatie van vrouwen rond 1919 tot een ac
tief stimuleringsbeleid anno 1989. Zeker 
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tot aan de Tweede Wereldoorlog wezen 
de partijen voor het merendeel activiteiten 
van vrouwen op politiek terrein principteel 
af, met uttzondering van slechts een en
kele vrouw met buitengewoon gevonden 
geschiktheid. De Tweede Wereldoorlog 
gaf, mede door het ontstaan van nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen in deja
ren erna. de aanzet tot een rutmere inter
pretatie van de Bijbelse vtsie op de positie 
van de vrouw. Dit leidde er btj de Ieiding 
van de ARP toe het partijbesluit van 1921 
in te trekken en de kandidaatstelling van 
vrouwen mogelijk te maken. In de KVP 
ontstond metals aanknoptngspunt de her
zientng van de katholieke visie op de taak 
van de vrouw de wens de politieke deel
name van vrouwen te bevorderen. Het 
aannemen van resoluties en het instellen 
van commissies waren de uitingsvormen 
daarvan. In het CDA zette zich het belang 
dat gehecht werd aan meer politiek ac
tieve vrouwen voort. 

Daarnaast is er een tweede opmerkelijk 
aspect in 70 jaar vrouwenkiesrecht in de 
christen-democratie, dat naar ons idee 
een beperking oplegt aan plannen de po
litieke deelname van vrouwen te bevorde
ren. Oat aspect is de politieke cultuur, of, 
zoals de Amerikaanse politicoloog G. Al
mond schrijft, de subjectieve dimensies 
van het politieke systeem (ook een poli
tieke partij is te beschouwen als een poli
tiek systeem). Prof. dr. H. Righart, de 
nieuwe hoogleraar politieke geschiedenis 
in Utrecht, wees er in zijn onlangs gehou
den oratie op dat de paraplu van de poli
tieke cultuur zich onder andere uitstrekt 
over de rol van normen, waarden en ge
voelens in de politiek. Daarbij valt te den
ken aan de opvattingen van mensen over 
bijvoorbeeld het gebruik van geweld, ge
zag en macht, maar ook aan opvattingen 
over de man-vrouwverhoudingen in de 
maatschappij. AI deze dimensies behoren 
tot de politieke cultuur van een politiek sys
teem in zoverre zij gerelateerd zijn aan po
litieke objecten. Ook wees Righart op de 
duurzaamheid van de politieke cultuur. 
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Veranderingen enn vinden slechts gelei
delijk en traag plaats4 

Reeds 1n andere publikaties is er op ge
wezen dat het CDA n1et een partij is dte in 
1980 zomaar u1t het niets is ontstaan, maar 
een partiJ met wortels in de ARP, CHU en 
KVP. Het CDA heeft een polttieke cultuur 
die in deze drie partijen gegroeid is. Een 
niet te veronachtzamen dimensie van 
deze politieke cultuur bestaat naar ons 
tdee uit de opvattingen over de positie van 
de vrouw in de samenleving, zoals die 
mede op grond van de rooms-katholteke 
en protestants-christelijke bijbelvisie in het 
verleden zijn geformuleerd. Ondanks dat 
de beide bijbelvisies heden ten dage aan
merkelijk zijn bijgesteld, zijn het deze (tra
ditionele) opvattingen die de collectieve 
geestesgesteldheid van ARP, CHU, KVP 
en.CDA dwars door schokken en prikkels 
van buitenaf (als de Tweede Wereldoorlog 

Ondanks veranderde 
bijbelvisies is er grote 
continu'iteit in politieke 
cultuur. 

en de Eerste en Tweede feministische 
golf) in belangrijke mate zijn blijven bepa
len. Het is in dit opzicht dat er in de hou
ding van de christen-democratie inzake 
de politieke participatie van vrouwen 
sprake is van continu't'teit. Deze dtep in het 
verleden gewortelde opvattingen hebben 
ertoe bijgedragen dat de toe name van het 
aantal vrouwen in vertegenwoordigende 
functies nooit krachtiger dan in geleidelijk-

4 H. R1ghart. Polil!eke cultuur. een omgevmgsverkenmng. 
orat1e (Meppei/Amsterdam, september 1989) 16 en 17 
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heid heeft kunnen plaatsvinden. Oat het 
hier om een voortzetting van opvattingen 
gaat die ook nu nog van generatie op ge
neratie doorgaat blijkt onder andere uit het 
actuele gegeven dat het CDJA met 24,4% 
meisjes als lid nauwelijks anderhalf pro
cent meer vrouwelijke leden telt dan zijn 
moederpartij het CDA. Bovendien is het 
met de deelname van meisjes in het CDJA 
niet opmerkelijk beter gesteld dan met die 
van vrouwen in het CDA, zoals men mis
schien hoopvol van een moderne genera
tie jonge christen-democraten zou ver
wachten. 

Verantwoord voortbouwen 
De geschiedenis van 70 jaar vrouwenkies
recht in de christen-democratie toont ons 
veranderingen binnen de marges van de 
naar onveranderlijkheid neigende poli
tieke cultuur. Voor de toekomst betekent 
dit dat beleid als positieve actie voor vrou
wen, gericht op verandering, de grootste 
kans van slagen heeft als het verantwoord 
voortbouwt op de bestaande politieke cul
tuur; hoe graag sommigen in het CDA de 
deelname van vrouwen (onder wie de 
schrijvers dezes) liever eerder gisteren 
dan vandaag zouden zien toenemen. De 
eis van een grotere deelname van vrou
wen binnen het CDA is gerechtvaardigd 
en noodzakelijk: het Program van Uit
gangspunten van het CDA geeft een on
omstotelijk fundament aan de noodzaak 
de deelname van vrouwen in het CDA te 
bevorderen. 

'De mens is in de maatschappij gesteld als 
verantwoordelijk persoon; niet aileen ver
antwoordelijk voor zichzelf, maar ook voor 
de medemens en voor de ontwikkeling 
van de samenleving. 

Mannen en vrouwen hebben gelijke 
rechten op betaalde en onbetaalde ar
beid. 

Het CDA gaat uit van de fundamentele 
gelijkwaardigheid van mensen, ongeacht 
overtuiging, ras, geslacht, geaardheid, af
komst en/of economische positie. '5 
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Aldus drie kernachtige uitspraken in het 
Program van Uitgangspunten van het 
CDA, die richting geven aan het christen
democratisch denken over emancipatie. 
Mannen en vrouwen zijn gelijkelijk verant
woordelijk voor de ontwikkeling van de sa
menleving. Politieke participatie is een be
langrijk instrument aan deze ontwikkeling 
vorm te geven Mannen en vrouwen moe
ten ook onbetaalde arbeid in maatschap
pelijk maar 66k politieke organisaties eer
lijk delen, opdat de talenten van vrouwen 
voor de politiek niet onder de korenmaat 
blijven. De toelichting op het Program van 
Uitgangspunten zegt dan ook dat 'wette
lijke en maatschappelijke barrieres die 
een gelijkwaardige ontplooiing van man
nen en vrouwen in de weg staan, dienen 
te worden opgeheven, opdat mannen en 
vrouwen gezamenlijk verantwoordelijk
heid kunnen dragen voor gezin en maat
schappij'. Van belang is ook de onder
linge keuzevrijheid van man en vrouw, die 
de uitgangspunten benadrukken. Deelge
noten in samenlevingsverbanden dragen 
verantwoordelijkheid voor elkaar en heb
ben een onderlinge keuzevrijheid hoe die 
verantwoordelijkheid vorm te geven. De 
kern van de christen-democratische visie 
op emancipatie is erkenning en bevorde
ring van het recht op een gelijkwaardige 
ontplooiing van aile mensen, zonder dat 
dit ontspoort in een ontkenning van hun 
onderlinge afhankelijkheid6 

Deze principiele benadering brengt met 
zich mee dat het bevorderen van de deel
name van vrouwen in het CDA nodig en 
wenselijk is als blijkt dat vrouwen te weinig 
kansen hebben om hun politieke talenten 
te ontplooien. Beleid ter zake dient zich 
dante richten op de verbetering van deze 
kansen. Oat brengt enerzijds met zich 
mee dat mannelijke CDA-Ieden ruimte 
maken voor vrouwen en anderzijds dat 

5. Cltaten uit de art1kelen 22, 52 en 10 van het Program van 
Uitgangspunten 

6. Program van U1tgangspunten, 19. 
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vrouwelijke CDA-Ieden ruimte vragen 
voor zichzelf. 

Het gaat er nu om een uitwerking aan 
bovengenoemde eis te geven, die gezien 
de ernst van het probleem beslist uitda
gend, concreet en vernieuwend moet zijn, 
maar die bovendien binnen de politieke 
cultuur van de partij past. Een op christen
democratische leest geschoeid posltieve
actiebeleid voor vrouwen, zoals thans 
door de Bestuurscommissie positieve ac
tie in het CDA wordt voorgesteld, biedt 
daartoe naar ons idee de mogelijkheden. 

Het voorstel van de Bestuurscommissie 
omvat een samenhangend geheel van 
maatregelen metals doel het bereiken van 
een evenredige vertegenwoordiging van 
vrouwen in aile functies van de partij en in 
de vertegenwoordigende lichamen 7 Als 
leidraad voor evenredige vertegenwoor
diging is uitgegaan van de in november 
1988 in Luxemburg door het congres van 
de Europese Volkspartij aangenomen re
solutie over de politieke deelname van 
vrouwen. In deze resolutie is afgesproken 
te streven naar een aandeel van vrouwen 
in aile functies van de partijen en in aile 
vertegenwoordigende lichamen dat in 
overeenstemming is met het aantal vrou
welijke partijleden. De Bestuurscommissie 
stelt voor dit streven met het opstellen van 
regionale gedifferentieerde streefcijfers 
en via convenanten te bereiken. Daar
naast stelt de commissie een scala aan on
dersteunende maatregelen voor, die niet 
aileen gericht zijn op de landelijke en re
gionaal partijniveaus, maar ook op de ge
lieerde organisaties van het CDA. Daarbij 
gaat de Bestuurscommissie ervan uit dat 
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positieve actie een kwestie is van de partij 
als geheel en niet aileen van vrouwen of 
van het CDA-partijbestuur. Positieve actie 
dient in de ogen van de Bestuurscommis
sie een gezamenlijk gedragen streven te 
zijn, in gezamenlijk gedragen verantwoor
delijkheid. Met inzet van de leden, vrou
wen en mannen, en met inzet van de ieder 
op een eigen plaats verantwoordelijken: 
bestuurders, leden van commissies en 
dergelijke, de Bestuurdersvereniging, het 
Wetenschappelijk lnstituut, het CDA
Vrouwenberaad en het CDJA. Sam en vor
men ziJ het CDA en samen dragen zij ver
antwoordelijkheid voor de partij, ook als 
het gaat om het bevorderen van de deel
name van vrouwen. 
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Pcr1scoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

De cultuur van de 
verantwoordelijke 
samenleving 

Cultuur is de levensst1jl van een samenle
ving. Het 1s een samenhangend geheel 
van normen en waarden dat zich uit 1n ge
dragingen, symbolen en r1tuelen en z1ch in 
organisaties en sociale structuren kan 
vastleggen, maar deze ook tot verdere 
ontwikkeling inspireert. In sommige ian
den liJkt duidel1jk sprake te ziJn van een na
tlonale cultuur, hoewel zich biJ nadere be
schouwing meestal een grotere verschei
denheid aand1ent. Oat geldt waarschijnliJk 
ook voor de Nederlandse cultuur. Voor 
een buitenlander hebben wiJ Nederlan
ders direct herkenbare, vleiende en min
der vle1ende, trekken. Thans lijken wiJ 
vooral als permissief en tolerant te boek te 
staan. waar WIJ m het verleden eerder als 
hardwerkend en wat bekrompen golden. 
lnderdaad zijn dit trekken die een zekere 
algemene geldighe1d hebben en die 
dwars door de ondersche1den bevol
kingsgroepen heen herkenbaar zljn 

BiJ de beoordeling van een cultuur kiest 
de beoordelaar een bepaald standpunt. 
HiJ is ge1nteresseerd in bepaalde ver
schijnselen Met welke bril kijken chnste
nen en christen-democraten e1genlijk naar 
de cultuur? Wat interesseert ons het meest 
in de levensstiJI van de samenleving? De 
kerken onderzoeken thans de mogelijkhe
den van een samenleving die gekenmerkt 
wordt door vrede, gerechtigheid en heel
heid van de schepping Oat zijn heel an-

Chrrsten Democratrsche VerkenrNlgen 11 •89 

dere selecliecritena dan permissiviteit en 
tolerantie. Tolerantie krijgt in het Iicht van 
de sjaloom ineens een diepe betekenis, 
en overstijgt het curieuze element dat bij
voorbeeld het toestaan van lang haar in 
de kriJgsmacht voor een buitenlander 
he eft. 

T olerantie wordt echter evenzeer ge
voed vanuit andere waardenpatronen, 
dan het christelijke Soms is het niet veel 
meer dan onverschilligheid, zolang je zelf 
maar geen last hebt van het te tolereren 
verschijnsel. 'Ieder voor zich' is daarvan 
de dragende norm, die teruggrijpt op een 
mdividualistisch mensbeeld, zoals dat in 
het util1sme wordt gevonden. Gemeen
schappelijke trekken in de cultuur van een 
samenlev1ng worden dus gevoed vanuit 
zeer verschillende normen- en waarden
patronen De Nederlandse cultuur is 1n ze
kere zin een smeltkroes waaraan verschil
lende culturele strom1ngen ieder hun aan
deelleveren. Dit aandeel wisselt in de tijd, 
soms is de ene strommg invloedrijker, dan 
de andere. 

Christen-democratie en cultuur 
Christen-democraten willen een cultuur 
waarin solidariteit en rentmeesterschap 
de leidende waarden ziJn Rentmeester
schap betekent dan dat de mens de 
schepping in beheer heeft gekregen. Niet 
om die uit te buiten, maar om te bewerken 
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en te bewaren. Met de natuur heeft hij om 
te gaan op de wijze waarop de Schepper 
het bedoeld heeft. Solidariteit is het om
zien van de sterkere naar de zwakkere 
zonder dat daar een prestatie tegenover 
staat. Daarmee onderscheidt zich het 
christelijk solidariteitsbegrip van het meer 
liberale do-ut-des, dat tot ruilverhoudin
gen leidt, en van het socialistische meer 
klassegebonden solidariteitsbegrip dat 
vooral een beroep op de staat doet. 

Het Program van Uitgangspunten wijst 
naar een samenleving waarin de verant
woordelijkheidsbeleving van burgers en 
hun maatschappelijke organisaties zelf 
door deze normen ge'inspireerd wordt. De 
overheid dient daarvoor de voorwaarden 
te scheppen. Voorts is inherent aan deze 
benadering dat deze waarden maar ten 
dele door de politiek kunnen worden op
gelegd, en in het maatschappelijk mid
denveld en de bevolking vanuit eigen in
spiratiebronnen worden gevoed. 

Onlangs heeft minister De Koning in een 
college voor de CDA-kaderschool deze 
benadering, die al eerder in 'Van verzor
gingsstaat naar verzorgingsmaatschap
pij' (1983) was uiteengezet, als opgave 
voor de jaren negentig geactualiseerd. Er 
is dus in het christen-democratisch den
ken over de cultuur van de samenleving 
en de rol van de overheid een grate mate 
van cont1nu'iteit aanwezig. 

Door de bank genomen bestaan er ook 
op vrijwel aile beleidsterreinen regel1ngen, 
of worden dergelijke regelingen voorbe
reid, die ruimte bieden aan doorwerking 
van levensbeschouwelijke inspiratie. In 
het onderwijs, biJ de sociale partners, on
der woningbouwverenigingen, in de ge
zondheldszorg, de ontwikkelingssamen
werklng en de omroep bestaan daarvoor 
organisaties van velerlei kleur. Het is daar
bij opmerkenswaardig dat deze regelin
gen z1ch niet beperken tot relig1euze lden
titeiten: het begrip 'stroming' uit de om
roepwetgevlng en het begnp 'richting' u1t 
de onderwijswetgeving zijn JUridlsche ter
men die meer omvatten dan denomllla-
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ties. Ook met de werksoort verbonden vi
sies kunnen onder deze juridische begrip
pen gehonoreerd worden (bijvoorbeeld 
Montessori-onderwijs) of wereldbeschou
welijke stromingen (zoals de VARA). Oat 
maakt dergelijke regelingen tot goede in
strumenten voor cultuurbeleid: vernieu
wingen in de cultuur kunnen dynamisch 
opgenomen worden, er is geen sprake 
van een verstarrende regelgeving. Uit de 
aard van het overheidsoptreden vloeit 
daarbij voort dat elke identiteit op gelijke 
wiJze wordt behandeld mits zij over vol
doende draagvlak in de bevolking be
schikt. 

Op een aantal terreinen staan deze re
gelingen echter ook onder druk. Zo is het 
in de volwasseneneducatie niet mogelijk 
gebleken om een politiek draagvlak te 
creeren voor een pluraal aanbod. Er zijn 
nog verschillende planningsregelingen ef
fectief die veralgemeniserend worden toe
gepast met name door de provincies. 
Voorts staat de omroep thans volop in de 
belangstelling omdat 'Europese ontwikke
lingen' toelating van commerciele media 
onvermijdelijk zouden maken. 

De versnippering van de cultuur 
Overziet men de regelingen dan zijn er 
geen doorslaggevende politieke barrieres 
om tot een levensbeschouwelijk gelnspi
reerde cultuurbeleving 1n Nederland te ko
men. Het christelijk geloof b1edt ook onge
twijfeld de bron voor de cultuur van de ver
antwoordelijke samenlev1ng. Een andere 
bron is er eigenlijk niet. Het gaat er 1mmers 
n1et om ·welke normen wij kiezen' (Zijder
veld), maar 'welke wij in ons Ieven willen 
binnenlaten' (Kiapwijk). Nieuwe sociale 
bewegingen, zoals de vredes-. de 
vrouwen- en de milieubeweging, zijn tot 
culturele vernieuwing dan ook onvol
doende in staat gebleken, hoewel sommi
gen daarin nieuwe dragers van de cultuur 
hebben gezien. Ook nu nog, ondanks de 
ontkerkelijking, z1jn christelijke waarden 
z1chtbaar in de Nederlandse en de Euro
pese cultuur. Het meest komt men daar-
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van onder de 1ndruk bij een bezoek aan 
werelddelen waarin het christendom de 
cultuur minder gestempeld heeft. Tach in
trigeert het velen in hoeverre in ons land 
een normatleve voedingsbodem gevon
den kan worden voor een cultuur die ver
der reikt, dan het utilitistische waardenpa
troon. Men is daarover vaak bezorgd: se
cularisatie, commercialisering en individu
alisering zouden onomkeerbare trends 
zijn. 

Het christelijk geloof biedt 
de bran voor de cultuur 
van de verantwoordelijke 
samenleving. 

DaarbiJ zijn verschillende aspecten rele
vant 
a organisaties die op z1chzelf een !evens

of wereldbeschouwelijke grondslag 
hebben, worden vaak 'professioneel' 
bestuurd, hetgeen grof gezegd ertoe 
leidt dat de 'C' eerder staat voor CAO 
dan voor christelijk; 

b binnen de grate levensbeschouwelijke 
stromingen is interne pluraliteit ontstaan 
die een homogeen optreden in de sa
menleving belemmert; 

c de ontzuiling heeft plaats gemaakt voor 
verkokering als gevolg waarvan levens
beschouwelijke organisaties op het ene 
terre1n niet meer op de hoogte ziJn van 
wat verwante organisaties op andere 
terreinen doen. Dwarsverbindingen be
staan nog wei in het Convent van 
chnstelijk-sociale organisaties (waaraan 
culturele organisaties zoals het onder
WiJS, de omroep en de ziekenhuizen 
echter niet deelnemen) en het opnieuw 

Omsten Democrat•sche Verkennrngen t 1/89 

Ieven ingeblazen Verband van katho
lieke maatschappelijke organisaties 
(waar de sociaal-economische poot 
echter ontbreekt omdat het NKV in de 
FNV is opgegaan), alsmede op niet
christelijk terrein in het Humanistisch 
Verbond (dat echter vergeleken met de 
christelijke stromingen een verwaar
loosbaar aantal leden telt). Er is der
halve geen gemeenschappelijke uit
werking van de levensbeschouwelijke 
inspiratie meer die dwars door de di
verse maatschappelijke sectoren heen 
integrerend werkt op de cultuur van de 
verantwoordelijke maatschappij; 

d de protestantse kerken Iaten hun ver
wante maatschappelijke organisaties 
los en trekken de daardoor uitgeoe
fende functies aan zichzelf in semi-ker
kelijke organen. Deze blijven echter 
marginaal functioneren (zelfs het IKV) 
omdat zij niet de verantwoordelijkheid 
dragen voor de besluitvorming in 
kwestie. De katholieke kerk kent ook 
grate spanningen met zijn verwante or
ganisaties, die evenzeer zijn terug te 
voeren op het monopoliseren van de 
zuivere leer binnen de kerk. 

e de ontkerkelijking heeft ertoe geleid dat 
nog de helft van de bevolking zich tot 
een kerkgenootschap rekent, zonder 
dat niet-kerkelijke organisaties betrok
kenen nieuwe inspiraties en bindingen 
hebben kunnen verschaffen. Blijkens 
'Schuivende panelen' wordt ook het so
cialisme niet Ianger als een integre
rende identiteit beschouwd. In samen
hang met de individualiserende cultu
rele trend leidt dit tot afgenomen bindin
gen en grate versnippering in rollen die 
mensen in de samenleving hebben. De 
bureaucratie die dit gat noodgedwon
gen opvult, is onmachtig gebleken om 
als integrerende factor te werken en dat 
mocht ook nauwelijks verwacht wor
den. Wei is een zekere verstatelijking 
van de publieke moraal daarvan het ge
volg geweest (wat n1et bij wet verboden 
is, mag). 
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Met name vanuit de Katholieke Raad voor 
Kerk en Samenleving wordt gewezen op 
deze 'vergruizing van de morele orde'. Dr. 
PA van Gennip sprak erover tijdens de 
eind augustus jongstleden gehouden 
Conventsconferentie over de rol van de 
sociale partners ter zake van de milieu
zorg. Hij meende dat van consumenten 
nauwelijks meer verwacht kan worden dat 
zij zich Iaten leiden door morele normen, 
zoals rentmeesterschap, bij hun aankoop
gedrag. Daarvoor zou de consument toch 
in teveel verschillende rollen met teveel 
verschillende normen- en waardensyste
men geconfronteerd worden. Hij leeft niet 
meer in een homogene morele orde, maar 
in een vergruisde orde, aldus Van Gennip. 
Die orde steunt hem niet meer in zijn con
sumentengedrag. Eerder heeft prof. dr. 
A. G. Weiler zich in dit blad in soortelijke zin 
uitgelaten: 'Geen enkele sector van de sa
menleving IS buiten de greep van de eco
nomische logica van het marktsysteem 
gebleven: alles is in koopwaar omgezet en 
heeft een ruilwaarde-karakter opgedron
gen gekregen. Oat is zo voor de arbeid, 
voor het wonen, het onderwijs, de hulp
verlening, de kunst, enzovoort tot aan de 
vrije tijdsbesteding toe ... De sector van 
de materiele produktie zelf ontsnapt ech
ter in belangrijke mate aan aile niet-econo
mische, dat wil zeggen politieke, morele of 
religieuze beperkingen, die haar ontwik
keling zouden tegenhouden'. De cultuur 
wordt zijns inziens bepaald door de eco
nomische rationaliteit, het is zelf een uit
wendige laag geworden, een periferie, al
dus Weiler. ldeologisch pluralisme is zijns 
inziens geen bedreiging voor de sociale 
orde, maar 'het is precies de uitkomst van 
een economisch regelsysteem, dat geen 
interventie meer verdraagt van de cultuur 
en dat die cultuur derhalve ''onbelangrijk'' 
en dus ook pluralistisch gemaakt heeft' 
(Cultuur in de marge, CDV, 11 /83). 

Deze diagnose van de cultuur waarin 
wij Ieven heeft ongetwijfeld veel herken
baars. Het meest pregnant blijkt dit uit de 
cultuur-regelgeving van de Europese Ge-
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meenschap. Radio- en televisie-uitzendin
gen zijn gedefinieerd als economische 
diensten, waarvoor geen grensbelemme
ringen mogen worden opgeworpen, als 
waren zij 'kolen en staal'. Daar zit een fun
damentele weeffout in het EG-Verdrag, 
die uitgroei van de Gemeenschap tot een 
polit1eke unie naar christen-democrati
sche snit belemmert en economisering 
van het gehele Ieven bevordert. 

Tegelijk roept de analyse van Van Gen-

De EG definieert radio- en 
televisie-uitzendingen als 
waren zij kolen en staal. 

nip en Weiler ook tegenvragen op. Heeft 
de burger, anders dan in homogeen ka
tholieke delen van ons land, ooit in een 
morele orde uit een stuk geleefd? Ja, tiJ
dens de verzuiling. In de jaren dat onze sa
menleving strak was ingedeeld langs lij
nen van de vier richtinggevende levens
en wereldbeschouwingen leefde men in
derdaad in een cultureel homogene sub
groep. Heimwee naar het sociale con
trole-aspect daarvan is niet nodig. Niet valt 
echter in te zien waarom bevolkingsgroe
pen niet weer zouden kunnen toegroe1en 
naar het beleven van een integrerende le
vensvisie die in versch1llende maatschap
pelijke rollen terugkeert. 

De kwestie is vooral of de maatschap
pelijke organisaties op Ievens- en wereld
beschouwelijke grondslag die deze inte
grerende normen in door hen gearran
geerde structuren kunnen neerleggen 
(zoals bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaar
den en een daaraan gekoppeld arbeids-
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voorzienings- en sociale verzekeringen
beleid) d1t ook daadwerkelijk willen en 
kunnen. Wat valt hier van NCW en CNV te 
verwachten? En hoe 1ntegrerend werken 
op andere terreinen de NCRV, de KRO, 
het NCIV, de Cebemo en het ICCO, om 
nog maar niet te spreken van de kerken? 
D1e kunnen dat niet meer, zegt Weiler, 
want zij worden door het economisch sys
teem gedomineerd en niet door hun 
grondslag. Het is de vraag of hier toch niet 
een keuze ligt voor de betrokken organi
saties. 

In een interessant boek, getiteld 'De cultu
rele factor', stelt Zijderveld dat culturele 
waarden veel sterker aanwezig zijn dan 
wij denken: 'De werking van de culturele 
factor op economie en politiek is lunda
menteel van aard. De economie delinieert 
van alles in termen van markt en prijzen, 
maar welke de behoelten zijn en waar zij 
vandaan komen, kan door de economi
sche wetenschap niet worden vast
gesteld. We stuiten hier op de culturele 
factor, die als het ware aan de economie 
ten grondslag ligt', aldus Zijderveld. 

Elke maatschappelijke activiteit kent be
halve een leidend motiel ook een econo
misch aspect Zells de toespraken van de 
Paus worden in de boekwinkel verkocht. 
De kwestie is dus niet dat er aan al onze 
handelingen, ook de kunstzinnige of de 
religieuze, een economisch aspect zit, 
maar of dit aspect zo dominant wordt dat 
het oorspronkelijke Leitmotiv erdoor ver
drongen wordt. Soms is dat waarneem
baar. Commerciele omroep is daarvan 
een voorbeeld. Christen-democraten wil
len vanouds dat 'corpora met een 
zellstandig Ieven' of 'levenskringen met 
een eigen soevereiniteit' zich naar hun 
aard kunnen ontplooien. Waar deze eigen 
aard verdrongen wordt door het econo
misch motiel, maken de betrokkenen in 
Ieite een keuze. Zij zijn daartoe niet ge
dwongen zolang de overheid de voor
waarden schept waaronder maatschap
pelijke organisaties voor het naleven van 
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hun eigen taak kunnen kiezen. In tal van 
sectoren van de maatschappij is dat het 
geval. Die keuze wordt ook daadwerkelijk 
gemaakt. Men moet daarvan niet de over
spannen en geromantiseerde verwachtin
gen hebben die bijvoorbeeld het Conci
liair Proces oproept, maar een praktisch 
en verantwoordelijk christendom trett men 
in de genoemde maatschappelijke orga
nisaties zeker aan. Het CDA appelleert 
daaraan en dit appel is zeker niet aan do
vemansoren gericht. 

De versnippering voorbij 
Het is van betekenis dat dwars door de 
verkokering in de maatschappij heen 
weer integrerende levensvisies de maat
schappelijke rollen gaan bepalen die de 
burger op tal van levensterreinen vervult. 
Aldus kan weer een gerntegreerd Ieven 
ontstaan en wordt de vervreemding be
streden die met de huidige normatieve 
chaos gepaard gaat, zonder de daaraan 
ten grondslag liggende keuzevrijheid om 
het eigen Ieven naar eigen inzicht in te 
richten anders dan positief te waarderen. 
Startpunt daartoe lijken vooral de samen
werkingsverbanden van christelijke orga
nisaties, zoals die in het Convent van 
Christelijk-Sociale Organisaties en het Ver
band van Katholiek Maatschappelijke Or
ganisaties (VKMO) gestalte hebben ge
kregen. Wei zou beider werkingssteer ver
breed moeten worden, dan wei zouden 
andere platforms daaraan toegevoegd 
moeten worden die respectievelijk de cul
turele en de sociaal-economische eenzij
digheden van beide instellingen aanvul
len, waarbij ook de aspecten van volks
huisvesting en ontwikkelingssamenwer
king niet vergeten mogen worden. Aldus 
kan men kennis nemen van elkaars 'verta
ling' van het Evangelie op de verschil
lende levensterreinen. Het is opmerkelijk 
om te zien dat de vier christen-democra
tische kernbegrippen ook bij maatschap
pelijke organisaties in een of andere vorm 
een soort beginselprogram kleuren! Daar
bij zal het er met name over moeten gaan 
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hoe men deze inspiratie in daden omzet, 
de interne pluraliteit te boven komt en de 
professionaliserings-val vermijdt. Oat hoe
ven geen onoverkomelijke opgaven te 
zijn. Het CDA zelf is daarvan een voor
beeld. 

Een revitalisering van de integrerende 
betekenis van de christelijke inspiratie in 
het maatschappelijk middenveld kan zelfs 
een herkerstenende functie hebben. 
Maatschappelijk gezien hangt alles af van 
de inzet van kerken en christelijke organi
saties. Het daartoe te stimuleren en in 
staat te stellen is thans (met behoud van 
gelijke behandeling door de overheid van 
aile stromingen) de aangewezen weg 
voor het CDA. Voor de Europese Volks-
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partij ligt er de uitdaging om een goede 
cultuurparagraaf in het EG-Verdrag op te 
doen nemen, opdat oak daar de econo
mie de cultuur niet meer kan domineren. 
De Europese cultuur is de enige in demo
derne wereld, die (nag) niet door de staat 
of door de commercie wordt gedomi
neerd. 

Het zou wei bijzonder navrant zijn als 
die verworvenheid zou worden prijsgege
ven. 

C.J.K. 
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Congres over confessionele politiek 

Op 9 maart 1990 organiseert de Vereniging voor de geschiedenis van de twintigste eeuw i.o. in de 
Pieterskerk te Utrecht een congres over het thema 'Een eeuw confessionele politiek in Neder
land' Tot de sprekers behoren prof. dr. H.W. von der Dunk en prof. dr. D.Th. Kuiper. 
De toegangspnjs bedraagt f 25,-; voor studenten en AIO's/OIO's f 15,-. 
Nadere inl1chtingen kunnen verkregen worden bij het lnstituut voor Geschiedenis van de Rijksuni
verslteit Utrecht, Lucas Bolwerk 5, 3512 EG Utrecht. Aldaar kan men zich ook opgeven, onder 
vermelding van 'Congres confess1onele politiek'; een programmaoverzicht en inschrijfformulier 
worden dan toegezonden. 



ZUID AFRIKA 
Mensenrechten en buitenlands beleid 

Zuid Afrika 

Van Loghum Slaterus 

Wetenschappelijk instituut voor het CDA 

Economische sanctiemaatrege
len zijn een zwaar instrument van 
buitenlandse politiek. Zij worden 
terecht toegepast tegen de regering 
van Zuid Afrika. In Zuid Afrika is 
namelijk sprake van een ernstige en 
systematische schending van de 
rechten van de mens. Onderscheid 
naar ras is daar in wetgeving vastge
legd. Dit rapport behandelt deze pro
blematiek. Het bevat allereerst een 
christen-democratische visie op de 
rechten van de mens. 

Daarna volgt een uitgebreide 
beschrijving van de situatie in Zuid 
Afrika. De voorgeschiedenis, de poli
tiek, de verzetsorganisaties, de ker
ken, de vakbonden passeren de 
revue. Het rapport wil geen blauw
druk geven voor een toekomstig Zuid 
Afrika. Dat is allereerst een zaak van 
de betrokkenen zelf. Voor zover de 
buitenwereld een bijdrage kan leve
ren, dient zij te bevorderen dat een 
overgang naar een rechtvaardiger 
samenleving verloopt via de onder
handelingstafel. Aan die onderhan
delingen moeten authentieke verte
genwoordigers van de Zuidafrikaanse 
bevolking, waaronder het ANC, mee
doen. Om dat te bereiken is buiten
landse druk noodzakelijk. 
De christen-democratie heeft tot taak 
om krachtens de normen van gerech
tigheid en solidariteit op te komen 
voor allen die onder schending van 
de mensenrechten lijden. Dit vergt 
een meersporig beleid dat zo doel
treffend mogelijk meehelpt om aan 
de apartheid een einde te maken. 

Daarom besluit het rapport met 
beleidsaanbevel ingen voor de wijze 
waarop Nederland en de Europese 
Gemeenschap zo'n ontwikkeling zou
den moeten steunen. 

lng., 144 pag., f 18,
ISBN 9036801621 

Belt u voor uw rechtstreekse 
bestelling bij de uitgever Libresso: 
05700-33155; 
Ook verkrijgbaar via de boekhandel. 

VAN LOG HUM SLATER US 
Wetenschappelijke Postbus 23 

uitgeverij 7400 GA Deventer 
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Pyttersen' s 
Nederlandse Almanak 1989 

Van oudsher de meest 
actuele en complete informa
tiebron over" maatschappelijk 
Nederland. lnformatie over 
onder andere organisaties, 
verenigingen en stichtingen, 
gemeentelijke en rijksover
heid, instellingen van 
beroeps- en bedrijfsleven, 
onderwijsinstellingen, 
gezondheids- en ouderen
zorg. 

Met meer dan 15.000 
overzichtelijk gerangschikte 
adressen met postcode en 
telefoonnummer(s). Boven
dien bij elk ad res essentiele 
gegevens over doel, functie en 
activiteit van de organisatie, 
namen van bestuurs- en sta
fleden, ambtenaren, publika
ties en dergelijke. Het uitge
breide alfabetische register 
wijst snel en trefzeker de weg. 
De inhoud van deze editie 
komt voor het eerst volled ig 
geautomatiseerd tot stand. 
Daardoor is de opzet en rubri
cering nag overzichtelijker en 
toegankelijker dan van voor
gaande edities. 

Geb., 1036 pag., f 140,-/Bfr. 2800 
(bij abonnement jaarlijks automati
sche toezending nieuwe editie) 
ISBN 9036801540 

Belt u voor uw rechtstreekse 
bestelling bij de uitgever 
Libresso: 05700-33155; 
in Belgie Distybo: 03-3600211. 

Ook verkrijgbaar via de boek
handel. 

VAN LOGH U M SLATER US 
Wetenschappelijke Postbus 23 

-------• uitgeverij 7400 GA Deventer 



Column: Omgaan met ouderen 
Drs. M.J. T. Martens 
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Het Koninkrijk in de Caribische Zee 463 
Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin 
Afrekening met het koloniale verleden leidt niet vanzelf tot meer vrijheid en stabiliteit in 
de Nederlandse Antill en en Aruba. Oat heeft het voorbeeld van Suriname Iaten zien. Ne
derland zou moeten aansluiten bij de opties ontleend aan de concrete behoeften in de 
betrokken gemeenschappen. Zo'n opstelling draagt bij aan betere onderlinge verhou
dingen tussen de eilanden. 

Milieu, verkeer en vervoer goed te zamen; dat is de kunst! 472 
Dr. mr. J.G.W. Simons 
Milieu en verkeer moeten nu aangepakt worden. Enerzijds om ergere vervuiling te voor
komen, anderzijds om de Nederlandse positie als"vervoersland te behouden. Er zijn mo
gelijkheden om de keuze van vervoerswijze marktconform te be"lnvloeden, opdat de uit
komst een milieuvriendelijk gedrag is. 

70 jaar vrouwenkiesrecht en de christen-democratie 482 
Drs. Hi/lie van de Streek en drs. Marieke Quak 
In het CDA is inzake de politieke participatie van vrouwen een sterke mate van continu"l
teit waarneembaar. Dit ondanks de principiele benadering van de partij die met zich 
meebrengt dat het bevorderen van de deelname van vrouwen nodig en wenselijk is. 
Het beleid dient zich te richten op verbetering van de kansen van vrouwen en hun poli
tieke talenten te ontplooien. 

Periscoop 493 
Drs. C.J. Klop 
Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut. Met de huidige normatieve chaos raakt 
de burger vervreemd en de maatschappij verkokerd. lntegrerende levensvisies zouden 
dwars daar doorheen de maatschappelijke rollen die de burgers op tal van terreinen 
vervullen weer richting kunnen geven. 
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Column 

Mr. A.K. Huibers 

Gen-ethica: tijd voor 
een brede en diep
gaande discussie 

In het concept van de verantwoordelijke 
samenleving wordt een belangrijke plaats 
ingenomen door de zogeheten vermaat
schappelijking. Deze vermaatschappelij
king houdt onder meer in dat discussies 
over belangrijke maatschappelijke the
rna's niet aileen door politici gevoerd moe
ten worden, maar juist ook door burgers 
en maatschappelijke organisaties. Naar 
mijn mening is er op dit moment een on
derzoeksveld dat als het ware roept om 
een dergelijke brede discussie in de sa
menleving. lk doel hierbij op het gebied 
van genetisch onderzoek en genetische 
manipulatie. 
lk wil zeer kort een aantal ethische vragen 
dat op dit gebied relevant is de revue Iaten 
passeren. 
1 Is het moreel geoorloofd soortgrenzen 

te overschriJden? 
Dankzij genetische technieken is het 
mogelijk kruisingen tot stand te bren
gen bij dieren waarbij dit tot dusverre 
volstrekt onmogelijk was, of waarbij dit 
op grote beperkingen (onder meer on
vruchtbaarheid) stuitte. In Engeland lo
pen de eerste kruisingen tussen scha
pen en geiten ('scheiten') reeds in de 
wei. Is daar nu vanuit moreel gezichts
pu nt bezwaar tegen, en zo ja, wat is dat 
bezwaar? Een belangrijke vraag in dit 
verband IS ook hoe ver wij mogen gaan 
in het ombouwen van dieren tot 
'produktie-eenheden'. 
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2 Hoe dienen we om te gaan met het feit 
dat we bacterien of planten kunnen 
manipuleren, zonder dat we de ge
ringste notie hebben wat de ris1co's 
daarvan zouden kunnen zijn? 
Bij DNA-manipulatie is er iets heel we
zenlijks aan de hand. We weten vaak 
niet eens wat de risico's eventueel zou
den kunnen zijn! Oat maakt het schat
ten van die risico's niet slechts moeilijk, 
maar in Ieite volstrekt onmogelijk. 

3 Welke plaats mag genetisch onder
zoek hebben in het kader van prena
tale diagnostiek? 
Dankzij de voortschrijdende ontwikke
lingen kunnen we van steeds meer er
felijke afwijkingen reeds door onder
zoek voor de geboorte vaststellen of ze 
al dan niet bij het embryo aanwezig 
zijn. lndien een bepaalde afwijking 
aanwezig is, kunnen de ouders tot 
abortus provocatus besluiten. De aller
eerste vraag hierbij is natuurlijk waar de 
grens van dergelijk onderzoek ligt. Ligt 
de grens van wenselijk onderzoek bij 
de ziekte van Tay-Sachs of bij kleuren
blindheid? Waarschijnlijk ergens daar 
tussenin, maar waar dan? Een vol
gende kwestie betreft de kwestie van 
sociale drang. Zullen ouders zich ge
drongen voelen abortus te Iaten ver
richten als blijkt dat hun kind een erfe
lijke afwijking zal hebben? Hoe zit het in 
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dat verband met sociale druk? Nog 
griezel1ger hoe zit het met financiele 
druk? Het lijkt niet uitgesloten dat ver
zekeraars 'moeilijk' zullen gaan doen 
over betaling van kosten van verzor
ging voor een gehandicapt k1nd waar
bij de hand1cap al voor de geboorte 
was vastgesteld, of zelfs had kunnen 
worden vastgesteld. Een andere be
langriJke vraag die in dit verband riJSt is 
de v1sie die de samenleving als gevolg 
van deze ontw1kkelingen ten opzichte 
van gehandicapten ten toon zal sprei
den. lmmers, de gehandicapte dre1gt 
in zo'n samenleving te worden be
schouwd als 'mislukte preventie'. Er 
lijkt sprake te ziJn van een steeds meer 
opdringende consumptie-mentalite1t in 
de gezondheidszorg. Juist door de 
grote hoeveelheid van med1sche tech
nieken kunnen mensen steeds minder 
goed bepaalde beperkingen aanvaar
den. Toch zullen er altijd bepaalde be
perkingen ziJn en 1k vrees dan ook dat 
dit 'consumentisme' ons op een heil
loze weg voert. 

4 Een volgend probleem betreft de rol 
van genetisch onderzoek in d1verse 
keuringen, biJ voorbeeld aanstellings
keuringen en verzekeringskeuringen 
Ook verzekeraars of bedrijven kunnen 
op grond van financiele argumenten 
uitermate ge1nteresseerd zijn in het ge
nenplaatje van een potentiele client of 
een sollicitant. 
Het rrsico dat hierbij dreigt 1s, dat men
sen met een 'slecht' genenplaatje de 
outcasts van de toekomst worden. Het 
is de vraag of er een benadering ge
vonden kan worden waarbij een derge
lijk risico wordt vermeden en tegelijker
trjd vormen van fraude worden uit
gesloten. 

5 Een laatste kwestie die ik hier wil noe
men betreft de rol van het DNA-onder
zoek in het strafrecht. lk heb weinig 
problemen met gebruik van dit type on
derzoek op vrijwillige basis. Veel meer 
bezwaren z1e ik tegen onvrijwillig ge
bruik van dit onderzoek. Het is met 
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name de vraag of dit onderzoek niet als 
in strijd met het zogeheten nemo-tene
tur beginsel beschouwd moet worden. 
Op grond van dit beginsel is niemand 
verpl1cht mee te werken aan zijn eigen 
veroordeling Het toch gedwongen 
worden speeksel of bloed af te staan 
voor DNA-onderzoek kon wei eens op 
gespannen voet met dit beginsel staan. 

Het spreekt vanzelf dat aan bovenstaand 
overzicht nog zeer vele vragen toege
voegd kunnen worden. Het gaat er slechts 
om du1delijk te maken dat het genet1sch 
onderzoek zeer ingriJpende gevolgen zal 
hebben. Deze gevolgen ziJn geenszins 
moreel neutraal. BiJ elk van deze ontwik
kellngen z1jn er morele keuzen aan de 
orde. Naar mijn mening zouden deze keu
zen n1et aileen op het bord van onderzoe
kers, eth1ci en pol1tici moeten liggen, maar 
zeker ook biJ brede lagen van de Neder
landse bevolking. Het is immers een zaak 
die voor elk van ons zeer van belang is. 
Maar het gaat om meer dan om onze be
langen. Het begrip rentmeesterschap 
staat niet aileen bij milieu-vragen op het 
spel, maar zeker ook b1j deze kwesties. 
Hoe gaan wij om met een wereld waarvan 
WiJ erkennen dat ze niet door mensenhan
den tot stand is gebracht. Ook vragen 
rondom gerechtigheid en solidariteit spe
len in deze kwesties een zeer wezenlijke 
rol. Wat heeft het te maken met gerechtig
heid als mensen met een slecht genen
plaatJe de nieuwe outcasts worden? En 
het heeft toch niets met solidariteit van 
doen als gehandicapten nog verder ge
marginaliseerd worden. 

Juist om deze redenen is het van het 
grootste belang dat er een goede inhou
delijke discussie op gang komt onder de 
Nederlandse bevolking over de wenselijk
heid en onwenselijkheid van het gebruik 
maken van - of verder ontwikkelen van 
- diverse vormen van genetisch onder
zoek en genetische manipulatie. Dan zou 
de basis gelegd kunnen worden voor een 
krachtig en doeltreffend beleid. Aan een 
dergelijk beleid is zeer dringend behoefte. 
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Euthanas1e 

Prof.drs. W.C.M. Kl1jn 

Goed spreken over 
euthanasie 

Onder artsen moet het beset levend wor
den gehouden wat het inhoudt een Ieven 
van een medemens te beeindigen. Ook a/ 
gebeurt dat op grand van diens toestand 
Het 1s alt!)d het beeindigen van een bio
grafie en nooit een resterend blok bio!o
gie. Prof. drs. Klijn reageert op de column 
'Euthanas1e bespreekbaar' van prof.dr. 
HES. Woldring, die verscheen in het sep
tembernummer van dit blad 

De column van collega Woldring, waarin 
hiJ onder de t1tel 'Euthanasie bespreek
baar' stelt dat euthanasie een legitieme 
plaats heeft binnen een christelijke levens
beschouwing, 1 heeft zowel binnen als bui
ten het CDA een aantal react1es opgeroe
pen. Het lijkt mij passend ook b1nnen de 
kolommen van dit blad zelf daarop een 
weerwoord te schrijven en met name zijn 
argumentatie te toetsen. Deze vertoont op 
enkele punten verwantschap met die van 
Schroten, die ook IS terug te vinden in de 
gereformeerde discussienota 'Euthanasie 
en Pastoraat. 2 Daarom zal1k terzijde ook 
op deze vroegere publikaties ingaan. 

1. Woldr1ng meent dat het CDA tot een 
'star moralisme' dreigt te vervallen en wei 
om red en dater aileen aandacht geschon
ken zou worden aan de eerbied en de be
scherming van het Ieven en niet aan de 
ernst van het lijden in het Ieven van zieke 
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patienten. Deze constatering lijkt mij in 
strijd met de feiten en onrecht te doen aan 
vele partijgenoten binnen en buiten de 
fractie en niet op de laatste plaats aan de 
fractie-woordvoerder. Niemand bestrijdt 
de realite1t van het lijden en de christelijke 
plicht tot mede-lijden en barmhartigheid. 
De kern van de vraag is juist of levens
beeindiging door een ander dan de be
trokkene op grand van diens toestand de 
juiste daadwerkelijke vormgeving en 
gestalte van deze christelijke deugden is. 
Wanneer men deze vraag positief wenst te 
beantwoorden, is een beroep op de nood
zaak van deze zelfde deugden een cirkel
redenering die retorisch effectief kan zijn, 
maar geen eigenlijk argument. Hetzelfde 
geldt wanneer men enige bewijskracht 
meent te ontlenen aan de letterlijke bete
kenis van het woord 'euthanasie' als 
'goede dood': ook hier gaat het niet om de 
ontkenning van de onwenselijkheid van 
een lijdensvol sterven, maar om de vraag 
of het doden in zo'n situatie het juiste ant
woord is. Het is in de ethiek algemeen 
aanvaard dat goede motieven aileen nog 

Prof drs. W C M. Kl11n (1930) IS hoogleraar eth1ek aan de Ka
thol,eke Theolog1sche Un1verslte1t Amsterdam 
1 Chnsten OemocratJsche Verkennmgen 9189. 387-388 
2 E. Schroten. ·Een kwest1e van Ieven en dood', Metame

dJca 1981, 324-336, Discuss1enota 'Euthanas1e en Pasto
raat'. Bulage b11 Kerkmlormatie nummer 159, maart 
1985 
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niet de juistheid van een handelen garan
deren. Nog minder kan men in een discus
sie een monopolie op goede motieven 
voor zichzelf opeisen. -

Het spreekt vanzelf dat het enkele feit, 
dat mensen een bepaalde grens als we
zenlijk en niet te overschrijden beschou
wen, geen basis biedt om hen van mora
lisme te beschuldigen. Anders zou deze 
kwalificatie kunnen worden gebruikt om 
ledere ethische grenslegging te ondermij
nen. Dan zou ook Woldring zelf door an
deren van moralisme kunnen worden be
schuldigd vanwege het feit dat hij onder 
meer de voorwaarde van een vrijwillig en 
duidelijk kenbaar verzoek stelt. lemand 
als Leenen, die eveneens aan een derge
lijke eis vast wil houden, heeft terecht 
gesteld dat daarmee niet aile grate vragen 
en problemen met betrekking tot hen die 
hun wil niet kunnen uiten zijn opgelost, 
maar dat dit geen reden is om deze grens 
te Iaten vallen. Een dergelijk recht moet 
men ook gunnen aan tegenstanders van 
actieve levensbeeindiging-op-verzoek, 
zeker als deze het verzoek als grens vanuit 
de aard van de materie zelf niet houdbaar 
achten, en hen geen bewijslast opleggen 
die men zelf - overigens terecht - niet 
op zich wenst te nemen. 

2. Wold ring ziet de zln van het Ieven in de 
relatie tot God en de medemensen en be
schouwt in dat perspectief het lijden als 
een legitimatie tot levensbeeidiging, wan
neer dit 'de communicatie met God en 
medemensen doet verschrompelen'. 
Deze formuleringen, die op zichzelf goed 
kunnen worden uitgelegd, blijven door 
hun globaal karakter ambivalent. 

Eerst in het algemeen. Wanneer men
sen binnen ons gezichtsveld eenmaal zijn 
verschenen, moeten wij de intrinsieke 
waarde en zin van hun Ieven presumeren 
en juist daarom met hen in relatie treden. 
Deze zin wordt omgekeerd niet pas ge
creeerd door het leggen van relaties. Ge
geven eenmaal de schepping - en dat is 
het wonderbaarlijke ervan - zijn mensen 
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zelfs voor God een 'v66r-gegeven': an
ders zou het bijbelse woord dat het voor 
God een vreugde is met de kinderen der 
mensen te zijn zijn kracht verliezen. 

Algemeen - althans in onze tijd -
wordt als onchristelijk afgewezen de op
vatting dat het Ieven van iemand wiens 
communicatie met God en de mensen is 
verschrompeld door iets veel ergers dan 
het lijden, namelijk door eigen zonde en 
hardnekkigheid, zinloos is geworden en 
door anderen - via de doodstraf - zou 
mogen worden beeindigd, als de betrok
kene er ook niet veel waarde meer aan 
hecht. 

Belangrijker is dat een dergelijke ver
schrompeling nag veel meer geldt voor 
hen die hun wil niet (meer) kunnen vormen 
en/of uiten dan voor degenen die dit nag 
wei kunnen en daarmee een afortiori
argument zou opleveren voor levens
beeindiging van wilsonbekwame patien
ten en zelfs van groepen geestelijke ge
handicapten die verder niet somatisch 
ziek zijn. Woldring trekt - gelukkig -
deze conclusie niet, maar daardoor wordt 
deze argumentatie inconsistent, c.q. ver
liest zijn waarde. 

Ten slotte is een verzoek om actieve le
vensbeeindiging nag een vorm van com
municatie. De vraag is nu juist of wij bin
nen onze aardse horizon een relatie tus
sen twee menselijke subjecten zo mogen 
Iaten vervluchtigen dater op het allerlaatst 
nag slechts een recht resteert om de ene 
pool van de relatie door de andere pool te
niet te Iaten doen, met andere woorden of 
dit niet ingaat tegen de materiele kern van 
het begrip 'relatie'. 

3. Als ik het goed zie ligt de kern van Wol
drings argumentatie in een vereenzelvi
ging van het lijden, dat met onze eindig
heid gegeven is, met de bijbelse zeer ge
laden begrippen 'demonie' en 'macht van 
de duisternis'. Deze identificatie is bijbels
theologisch onverantwoord. 

Allereerst hierover het volgende. Als 
men hierbij denkt als een gelovig-
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ex1stentiele lez1ng van het lijden als gevolg 
van de zonde, dan geldt dit nog veel meer 
voor de dood. De bijbel biedt echter geen 
rechtvaardiging voor het bestrijden van 
het ene 'gevolg' van de zonde door het 
toebrengen van een nog ernstiger 'ge
volg' en zeker is daarvoor geen grond te 
vinden in de bijbelse barmhartigheid. 

Als christenen moeten wiJ zeer voorzich
tig zijn om concreet lijden te plaatsen in 
een bijbelse kader dat direct refereert naar 
zonde en geestelijke dood. Met de 'macht 
van de duisternis' zijn zonde en zondig
heid bedoeld en niet het lijden dat ipso 
facto met onze schepsellijke materiele 
'conditton humaine' gegeven is. Lijden en 
lijden is theologisch twee niet aileen ge
volg van de zonde, maar ook 'simpelweg' 

Vereenzelviging van ons 
lijden met het bijbelse 
begrip demonie is 
theologisch 
onverantwoord. 

gevolg van menselijke eindigheid. Het is 
wei een feit dat in de Westerse geschiede
nis bijbelse termen in overdrachtelijke en 
geseculariseerde zin in het dagelijks taal
gebruik ziJn overgenomen voor situaties 
die niets met zonde te maken hebben, bij
voorbeeld een Ieven als een 'hel'. Maar dit 
overdrachtelijk taalgebruik mogen wij dan 
niet gaan 6m-munten tot een zelfstandige 
realiteit die 'letterlijk' (aldus Woldring) zou 
beantwoorden aan de oorspronkelijke in
houd van de bijbelse begrippen en vervol
gens daarop een 'theologische' argumen
tatie gaan bouwen. Doet men dit wei, dan 
beoefent men geen theologische reflectie, 
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maar een pseudo-bijbelse retorica die 
kenmerkend is voor het fundamentalisme. 

Dit verschijnsel is in de discussie over 
de onderhavige materie niet nieuw. Zo is 
reeds door Schroten en de Nota' Euthana
sie en Pastoraat' gepoogd levensbeeindi
ging christelijk aannemelijk te maken door 
het vasthouden aan niet-doden te be
schrijven als het 'instandhouden van een 
hel' en door een beroep te doen op het 
paulijnse begrip van 'christelijke vrijheid' 
in de Galatenbrief. 

Daargelaten dat in bijbelse zin de hel 
eeuwig is en dus nooit door menselijk in
griJpen kan worden beeindigd, biedt de 
term 'in stand houden' voor het nalaten 
van doden geen fundering voor de geoor
loofdheid van het wel-doden: pas als het 
laatste is aangetoond, zou er eventueel 
ruimte zijn voor een dergelijke wijze van 
spreken. Een dergelijk spraakgebruik be
vat dus een cirkelredenering en is der
halve in wezen een tautologische bewe
ring, maar geen argumentatie. Oeson
danks spreekt oak Wold ring over het afwij
zen van actieve euthanasie als het Ieven 
'Iaten verdon keren'. 3 

Evenzeer faalt een verwijzing naar het 
theologisch begrip van 'christelijke vrij
heid', omdat dit een vrij-zijn van het kwaad 
en van de 'machten' inhoudt. Het geeft 
ons echter geen sleutel om te ontdekken 
tot welke handelingen wij de vrijheid heb
ben en tot welke niet. Het begrip van de 
christelijke vrijheid is een ander begrip 
dan dat van de keuzevrijheid. 

Sterven als gewin 
4. Evenmin kan een argument ontleend 
worden aan Paulus' spreken over het ster
ven als 'gewin', zeker wanneer wij dit 
woord in zijn context lezen.4 Zijn verlan-

3 In het m1dden kan h1er bl11ven dat 'donkerte' in de chnste
IIJke trad1t1e ook een beteken1s heeft d1e n1et Iauter nega
tlef is. Men denke aan de ·mystieke nacht' waarin gele
den wordt aan Gods onbekendhe1d als keerziJde van ZiJn 
geopenbaarde groothe1d. 

4. Z1e om. Joach1m Gn1lka. Der Philipperbrief, Herders the
olog,scher Kommentar zum Neuen Testament X. 3, 
(1976) 69-93. 
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genom 'met Ch ristus te zijn' relativeert wei 
de eindigheid van het aardse Ieven, maar 
nergens blijkt dat dit in ziJn gedachten
gang een grond zou kunnen zijn om actief 
het Ieven te beeindigen. Zijn geloof roept 
nergens de gedachte aan een dergelijke 
daad op. In het Griekse denken was de 
dood begerenswaardig als einde van een 
moeizaam of onverdraaglijk geworden Ie
ven, als een ontvluchten en ontkomen 
naar een beter Ieven. Het denken van 
Paulus was volstrekt anders. Wanneer 
voor hem het Ieven Christus is, wordt daar
mee niet slechts de werkelijkheid voorbij 
de doodsgrens bedoeld, maar omvat het 
ook reeds het aanwezige aardse Ieven. 
Geen enkel belang is zwaarder dan het 
belang van 'met Christus te zijn', maar 
desondanks vindt Paulus het zelf 'nodi
ger' om te 'blijven en voortdurend bij U al
len te zijn'. Ook kan uit Paulus' woorden 
niet worden afgeleid dat de ongeoorloofd
heid van actieve levensbeeindiging slechts 
af zou hangen van enige mogelijkheid tot 
communicatie en/of zending. Wij mogen 
Paulus niet Grieks-Hellenistisch om-inter
preteren. Het 'sterven als gewin' zegt 
daarom even weinig of zelfs nog minder 
ten gunste van actieve levensbeeindiging 
als het 'gij zult niet doden' ertegen. 

Hetzelfde geldt voor de wijze waarop 
Woldring op de verbondenheid van 'bid
den en werken' insisteert: als iemand bidt 
om verlossing uit zijn lijden, zou hij deze 
ook zelf mogen bewerken. Gelet op de 
eeuwenoude discussie over de 'werken' 
zou men een dergelijke gedachtengang, 
die enigszins verrast en verwondert, eer
der uit een katholieke hoek dan van refor
matorische zijde verwachten. Niet alles 
waarom wij bidden, kunnen of mogen wij 
zelf bewerken. Het gebruik van dit ge
zegde zou bovendien ook moeten leiden 
tot het beeindigen van het Ieven van hen 
die hun wil niet kunnen uiten door ande
ren, zodra deze anderen om een derge
lijke verlossing van de betrokkene gaan 
bidden. lk denk hierbij aan de gelovige 
moeder die trouw voor haar lastige mon-
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golo"ide zoon zorgde, maar wei eens ver
zuchtte: 'Had hij in het begin maar een za
lig uur gehad'. Een dergelijke context 1s 
op het ogenbl1k in den Iande zeer actueel. 
Wold ring trekt een dergelijke conclusie uit
drukkelijk niet en relativeert daarmee zelf 
de betekenis van deze u1tdrukking voor 
de onderhavige problematiek. Maar wan
neer anderen uit dit gezegde wei verder
gaande conclusies zouden trekken, hoe 
kan hij dan, gelet op het feit dat hij niet uit 
wil gaan van een autonomie-begrip a Ia 
Kuitert en Leenen, ontkomen aan een 
eventueel verwijt van 'moralisme' van de 
zijde van deze anderen die evenals hij het 
(mede-)lijden centraal stellen? 

Ook deze denkwijze van Woldring ver
toont grote overeenkomst met die van 
Schroten en in de nota 'Euthanasie en 
Pastoraat'. Aan het heilsfeit van de 
Opstanding is geen argument voor le
vensbeeindiging van lijdenden te ontle
nen. De Opstanding heeft wei de dood ge
relativeerd, zelfs voor de betrokkene zeit 
de dood als deze hem door anderen 
wordt aangedaan, maar niet het doden 
van mensen door mensen. De woorden 
'dat de Christus moest lijden' (Lucas 
24,46) zijn geen legitimatie achteraf voor 
Pilatus, de farizeeen en anderen. Aan de 
Opstanding is dan ook geen legitimatie te 
ontlenen voor het doden van anderen op 
grond van hun toestand en welgemeende 
motieven voegen daar ook niets aan toe. 

Hoe gelovig een arts ook is, zijn vertrou
wen in een 'eeuwig Ieven' voor zijn patient 
is geen rechtvaardiging voor actieve 
euthanasie. Een oordeel dat de patient op 
die grond dood 'beter at' zal zijn, gaat de 
competentie van hem niet aileen als arts, 
maar ook als naaste te boven. Zoals hij in 
bepaalde andere gevallen door ingrijpen 
genezing kan garanderen, zo kan hij een 
patient niet de 'hemel' garanderen. Hij is 
geen 'super-pastor' en geen God. Het ex
pliciet of impliciet trekken van een derge
lijke parallel is vanuit theologisch oogpunt 
grotesk en absurd. 

Daarom moeten wij voorzichtig zijn met 
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een geseculariseerd en overdrachtelijk 
gebru1k van de term 'verlossing u1t het liJ
den · Verloss1ng en heil in eigenlijke zm ko
men van Chnstus. Om dlt u1t te drukken 
noemden de kerkvaders Christus zelfs de 
'Med1cus' biJ uitstek. Maar vanu1t d1t beeld 
kan en mag niet worden afgeleid dat dus 
ook de med1cus met een kleine letter m 
gelegitimeerd zou ziJn actieve levens
beeindlging als 'Verlossing' en zichzelf als 
'Verlosser' te beschouwen. Kart samen
gevat de dokter 1s Chr1stus niet. Juist een 
Westers-nuchtere en besche1den taakop
vatting van de arts l1gt meer in de l1jn van 
het authent1eke geloof. De arts moet niet 
terugvallen 1n de rol van mediCIJnman zo
als 1n andere culturen van verleden en he
den. 

5. De redenering dat medische m1ddelen 
zouden mogen worden gebruikt om de 
wens tot sterven uit te voeren, omdat z1j 
ook worden gebruikt om het sterven uit te 
stellen, is niet concludent. Aileen reeds 
omdat het twee handelingen betreft met 
een tegenovergestelde richting. BelangriJ
ker is dat 'het sterven uitstellen' heel ver
schlllende zaken kan betekenen. Aller
eerst geldt het voor een normale levens
reddende operatie bij een aandoenmg die 
onbehandeld tot de dood zou leiden (bij
voorbeeld een operatie bij een acute ap
pendtcitis), waarna de betrokkene patient 
af 1s en nog een heel Ieven gewoon door 
kan Ieven. Vervolgens kan de uitdrukking 
slaan op een behandel1ng die een pri
maire bedreiging niet definit1ef wegneemt, 
maar in ziJn werking stopt, waardoor een 
zmvolle tijd van soms jaren aan een Ieven 
wordt toegevoegd. Er kan echter een mo
ment komen dat verdere behandeling 
werkelijk niets anders betekent dan het 
opschuiven van het doodsmoment zon
der proportionele winst of zelfs eerder toe
voeging van lijden inhoudt; wij spreken 
dan van een zinloos het Ieven rekken. In 
de eerste twee betekenissen staan de me
dische middelen echt in het dienst van het 
Ieven en vandaaruit kan het gebruik ervan 
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tot beemdiging van het Ieven uiteraard 
niet worden gelegit1meerd. In de laatste 
betekenis is er geen indicat1e meer tot het 
gebruik van bepaalde medische midde
len. Uit het ontbreken van een dergelijke 
1ndicat1e kan uiteraard niet een positieve 
indicat1e tot een ander gebruik van deze 
middelen worden afgeleid: uit iets wat niet 
moet gebeuren kun je niet zonder meer 
concluderen tot water wei mag gebeuren. 

lngrijpende beslissingen 
Naar mijn indruk hebben de woorden 
'beslissing' en 'verantwoordelijkheid' een 
zware lading bij Woldring evenals 1n de 
nota 'Euthanasie en Pastoraat'. 

In de nota wordt aan het feit dat wij her
haalde mgrijpende beslissingen in ons Ie
ven kunnen, mogen en moeten nemen, 
ook 1n reactie op situaties die goeddeels 
buiten ons toedoen zijn ontstaan, een ar
gument ten gunste van actieve euthanasie 
ontleend. Als voorbeelden worden ge
noemd gezmsst1chting, gezinsplanning, 
opleiding, beroep, huwelijk, echtschei
ding, een operatie etc. Daargelaten of 1n 
een dergelijke opsomming huwelijk en 
echtscheiding inhoudeliJk zo maar op een 
lijn mogen worden gesteld, de geoor
loofdheid van allerlei beslissingen binnen 
het Ieven zegt niets over de inhoudelijke 
juistheid van levensbeeindiging. 

Zo legt Woldring ook ten onrechte een 
verband met twee gedragingen, namelijk 
passieve en indirecte euthanasie, waar
van ondertussen tach vrij algemeen dui
delljk IS geworden dat zij niet als opzette
lijke levensbeeindiging 1n eigenlijke zin be
schouwd kunnen worden. Nalaten van 
hetgeen waartoe men niet verplicht is kan 
niet als doden worden gekwalificeerd en 
in die zin bestaat er geen passieve eutha
nasie. Pijnbestrijding, ook al heeft deze in
vloed op een verzwakking van de krach
ten en daarmee op het doodsmoment, 
wordt door Leenen terecht een schijn
gestalte van euthanasie genoemd. Een fy
sieke en logische conditio-sine-qua-non
relatie tussen twee verschijnselen is niet 
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voldoende om een morele causaliteit te 
vest1gen. 

BiJ Woldnng en in de Nota word! te zeer 
voorbiJQegaan aan de 1nhoud van be
paalde gedragingen. Het bezigen van de 
woorden 'beslissing' en 'verantwoorde
lijkheid' krijgt daardoor als het ware een 
auto-argumentatief karakter. Op deze 
wijze zou men logisch vele daden kunnen 
rechtvaardigen die wij allen verwerpen. 
Oat 1s zeker niet de bedoeling. Het auto
argumentatlef karakter van deze woorden 
word! echter wei aanvaard zodra ze figu
reren in een context van goede bedoelin
gen, fatsoenlijke mensen of zelfs christe
nen. Oit karakter werkt dan als het ware 
apriori bezwerend jegens iedere moge
lijke objectie die per definitie als een aan
val op de subjectieve integriteit van de 
beslisser word! beschouwd. Oaarmee 
word! hun 1nhoud afhankelijk van de sub
jeclieve inzichten van degene die ze ge
bruikt. Oat Iaten echter vele gereformeer
den binnen en buiten de VU - gelukkig -
lang niet altijd toe biJ aile broeders en 
zusters in het geloof, bijvoorbeeld op het 
zuidelijk halfrond. In de ethiek en niet ai
leen in de politieke eth1ek, maar ook 1n de 
medische ethiek dient de objectieve in
houd van het gedrag van de ene mens Je
gens de andere centraal te blijven. 

Ernstige dialoog 
Oit artikel heeft een beperkte opzet. Het is 
slechts de bedoeling erop te wijzen dat de 
benadenng van Woldring e.a. vee! on
eigenlijk gebruik van bijbelse gedachten, 
begrippen en woorden bevat en ook an
derszins onvoldoende is om een legitima
tie van actieve levensbeeindiging van een 
medemens op grond van diens toestand 
te kunnen onderbouwen. Oaarom moet 
het helaas slechts kritisch blijven Het is 
echter ook binnen het CDA van belang het 
theologisch niveau van het spreken over 
God en over de mens als z1jn schepsel te 
bewaken door dit spreken zorgvuldig te 
volgen en op zijn zuiverheid en conclu
dentie te toetsen. Oil zal moeten geschie-
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den in wederzijds respect, maar zonder 
aanzien van persoon of ~nstant1e, onver
schillig of het gaat om uitspraken van een 
leergezag of een collega Tussen Wol
dring en ondergetekende mag een con
sensus verondersteld worden dat w1j de 
ernst van een dialoog over ernstige zaken 
niet mogen schuwen. 

Ofschoon er nu geen ru1mte is om de 
eigen visie met de vereiste grondigheid uit 
te werken, wil ik loch n1et eindigen zonder 
een - zij het slechts evocatieve - korte 
aanduiding in die richt1ng.s 

Een mens mag nooit het 
Ieven van een medemens 
als zinloos beoordelen. 

1. Voor het normale med1sch handelen 
geld! dat de arts nooit een ingreep doet 
I outer en aileen op grond van een vrijwill1g 
verzoek van de patient als zodanig. Hij zal 
zelf achier zijn handelen moeten kunnen 
staan en wei op grond van een ind1catie. 

5 Verwezen ZIJ naar eerdere publ1kat1es W C.M KIIJn. 
Kanttekenmgen biJ een euthanas1everslag Med1sch 

Contact 39 (1984) 183-184. ·Euthanas1e en de Hoge 
Raad Nederlands Junsten Blad 60 (1985) 245-254. 
·Euthanas1e. Eth1sche analyse en waarder~ng· 1n. J de 
Graaf ea .. Euthanas1e Recht. eth1ek en med1sche prak
tljk. Bundel van de Rechtskund1ge Afdel1ng van het 
ThiJmgenootschap en de CalvlniStlsche Jur~sten Vereni
Qing. Kluwer 1985, ·wetsWIJZIQing euthanas1e wordt een 
onhoudbare discr~mmat1e. Trouw 25 ;um 1986:' 'Eutha
nasle en kab1net' Nederlands Junsten Blad 62 ( 1987) 
233-235, 'Kabmet. euthanas1eknoop doorhakken' 
Trouw 24 ;um 1987, 'Hoge Raad. wetenschap en levens
bee1nd1gmg , Med1sch Contact 44 (1989) 919-922 Ver
der W C.M KIIJil - W. N1eboer. Euthanas1e en hulp b!J 
zelfdod1ng. Utrecht 1984: W C M KIIJn - W N1eboer. 
Mmderhe1dsnota. Rapport van de Staatscomm1ss1e 
Euthanas1e, deel1 191-360 
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Zo is ook een zogenaamde 'zelfbeschik
kingsrecht' op zichzelf nooit voldoende 
basis voor het honoreren van een verzoek 
om actieve euthanasie. De mogelijkheid 
van een legitimatie van actieve euthanasie 
als daad van een verantwoordelijk ander 
dan de betrokkene, vereist dat de arts het 
oordeel van de patient over zijn Ieven kan 
delen: hij kan en mag dan geen abstractie 
maken van de inhoud van dit oordeel. Dit 
oordeel houdt logisch noodzakelijk in dat 
het resterende Ieven, dat er nog zou zijn 
als er niet tot levensbeeindiging wordt 
overgegaan, alles op- en aftrekkende zin
loos is geworden 6 Reeds onafhankelijk 
van het mijns inziens negatieve antwoord 
op de vraag of een mens tot een dergelijk 
oordeel over zijn eigen Ieven kan komen, 
in ieder geval moet gesteld worden dat 
een mens noch als arts noch als mede
mens een dergelijk oordeel over het Ieven 
van een ander kan en mag vellen. 

Wanneer men meent dat een dergelijk 
oordeel over andermans Ieven op grand 
van een authentiek mede-lijden als deugd 
van solidariteit wei mogelijk zou zijn, dan is 
niet in te zien waarom dit medelijden halt 
zou moeten houden bij de grens tussen 
wilsbekwamen en wilsonbekwamen. Het 
houdt bij die grens in Ieite oak geen halt 
zoals de geschiedenis van de laatste 
eeuw en met name van de laatste decen
nia in ons land leert. Zo wordt oak in de 
nota 'Euthanasie en Pastoraat' de moge
liJkheid van actieve levensbeeindiging van 
bijvoorbeeld pasgeborenen uitdrukkelijk 
niet uitgesloten. Van het zogenaamde 
'zelfbeschikkingsrecht', dat aanvankelijk 
heeft gediend als retorische speerpunt om 
het maatschappelijke verzet tegen actieve 
euthanasie te doorbreken, is niets anders 
overgebleven dan de algemene consen
sus dat men wilsbekwame patienten niet 
tegen hun uitdrukkelijke wil mag doden. 
Wie d1t ontkent, heeft de discussie niet ge
volgd of doet bewust aan een politiek die 
niet die van het CDA dient te zijn, namelijk 
struisvogel-politiek. 

De dynamiek van deze ontwikkeling 
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wordt niet bepaald door de toevallige 
slechtheid of domheid van bepaalde men
sen, maar is ipso facto gegeven met de 
eigen aard van de materie. Daarom is het 
inconsistent wanneer de mensen, die in 
de lijn van deze dynamiek d66r-denken 
en levensbeeindiging bij wilsonbekwa
men niet uitsluiten, bij wilsbekwamen nag 
het zogenaamde 'zelfbeschikkingsrecht' 
zouden blijven hanteren, maar is het tege
lijk enigszins onrechtvaardig dat aan die
zelfde mensen nu met enige verontwaar
diging door anderen dit 'zelfbeschikkings
recht' als grens wordt voorgehouden. 
Door een bepaalde opvatting van een 
'zelfbeschikkingsrecht' zijn er in Neder
land geesten uit de ties losgelaten die er 
met ditzelfde ambivalente begrip nooit 
meer in terug te drijven zijn. Daarom eist 
op zijn minst het intellectueel zeltrespect 
van onze samenleving onderhand de al
gemene erkenning, oak door de politici 
van aile partijen - en zelfs die van de VVD 
- dat de bovengenoemde resterende 
consensus omtrent het zeltbeschikkings
recht als afweerrecht, namelijk de afwij
zing van moord tegen iemands uitdrukke
lijke wil, en de consensus omtrent het 
grondrecht op de integriteit van het eigen 
lichaam, reeds logisch geen enkel funda
ment bieden voor een claimrecht van een 
bepaalde groep patienten, namelijk de 
wilsbekwamen, op (hulp bij) actieve le
vensbeeindiging door een ander. 

Menselijke waardigheid 
2. Aan een mens komt het oordeel dat het 
Ieven van een medemens uiteindelijk zin
loos is geworden niet toe. En wei op de 
grand van de waardigheid van iedere 
mens. Deze is als zln met de aanwezig
heid zelf van het lezen onvervreemdbaar 
gegeven. Deze 'waardigheid' is geen 
concurrerend begrip naast of tegenover 
dat van de mensonwaardigheid van het lij-

6 Dit wordt aileen maar bevest1gd door de verslagen zelf 
van artsen over gevallen van door hen vernchte act1eve 
euthanas1e. 
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den, maar is er juist het fundament van. 
Het is geen abstract begrip, maar een 
concreet zijn dat er - zolang de mens 
leeft - niet kan zijn. Het is een zijn dat wij 
niet anders dan moeten blijven affirmeren 
op grand van de contrastervaring zelf, die 
de confrontatie met aile mensonwaardig
heid inhoudt. Juist langs de weg van het 
lijden is deze waardigheid in het historisch 
bewustzijn van de mensheid ontdekt. Zan
der de erkenning van deze waardigheid 
verliest uiteindelijk aile spreken over mens
onwaardigheid zijn zin. Men dient zich dus 
voor twee uitersten te hoeden. Enerzijds 
mogen de waardigheid van de mens en 
menswaardigheid niet vereenzelvigd wor
den, omdat de waardigheid van de mens 
niet in zijn menswaardigheid opgaat, 
maar deze transcendeert. Anderzijds mo
gen de waardigheid van de mens en 
menswaardigheid niet van elkaar ge
scheiden worden, omdat zij elkaar veron
derstellen en in het bewustzijn van de 
mens elkaar oproepen. 

De waardigheid van de mens kan door 
een gelovig christen worden 'gelezen' als 
het 'beeld Gods'. Dit doet echter niet af 
aan de noodzaak van de affirmatie van 
deze waardigheid oak door niet-gelovi
gen. De waardigheid van de mens is via 
de weg van de historische ervaring - en 
met name die van de laatste Wereldoorlog 
- in de Universele Verklaring over de 
mensenrechten terechtgekomen. Deson
danks blijkt de inhoud van dit begrip in de 
euthanasie-discussie voor menigeen vaak 
moeilijk te vatten. Daarom zij hier het vol
gende voorval vermeld dat als voorbeeld 
wellicht verhelderend kan werken. In een 
discussie over euthanasie vertelde een 
van de aanwezigen over het laatste fase 
van het Ieven van zijn moeder. Zij was de
ment geworden met een aanzienlijk ver
lies van decorum, onder meer door ern
stige verschijnselen van en rand inconti
nentie. In haar eerder Ieven was zij een 
waardige, wijze, sterke en milde vrouw ge
weest en aldus het centrum van het gezin. 
Zijn lijden klonk nag indringend door in 
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zijn woorden: 'Het was mijn moeder niet 
meer! '. Het theologisch-logische ant
woord dat iemand niet meer hoeft te lijden 
aan een wezen dat tach zijn moeder niet 
meer is zou in een dergelijk situatie koud 
en grievend zijn geweest, omdat het voor
bijgaat aan de eigenlijke inhoud van deze 
woorden. Het lijden was juist zo groat en 
werkte na haar overlijden nag zo lang 
d66r, juist omdat deze vrouw in deze toe
stand nag wei zijn moeder was. Dit is de 
paradox van het lijden aan de toestand 
van een dierbare medemens. Zo ligt het 
oak in de dialectische verhouding tussen 
de waardigheid van de mens en mens
waardigheid. 

Daarom moet onder artsen het besef le
vend gehouden worden wat het eigenlijk 
inhoudt een Ieven van een medemens te 
beeindigen, oak al gebeurt het op grand 
van diens toestand. Het is altijd het beein
digen van een biografie en nooit van een 
resterend brok biologie. Het gevaar van 
een biologistische reductie van de mense
lijke werkelijkheid (de zogenaamde 'na
tuurwet') ligt niet aan de zijde van hen die 
fundamentele bezwaren koesteren tegen 
'euthanasie', maar doemt juist veeleer 
daar op waar deze bezwaren worden on
derschaP De mens is nooit Iauter produkt 
van medische zorg, aan het bestaan waar
van op grand van gebrek aan kwaliteit de 
zin ontzegd zou mogen worden. De mens 
is altijd meer. Hoe moeilijk het besef daar
van oak is geworden. 

7 Daarom m1ssen hun doel de verWijten d1e H .M Kuitert m 
z11n recente boek 'Mag alles wat kan?' (Baarn 1989) 102-
119 met name pp. 116-119, ncht aan het ad res van de 
m1nderhe1d van de Staatscomm,ss1e Euthanas1e HiJ gaat 
daarbiJ tevens u1t van een OnJUiste vooronderstell1ng 
doordat hiJ over het hoofd z1et dat de helft daarvan, nl 
prof W N1eboer. l1d 1s van de VnJgemaakte Gerefor
meerde Kerk en derhalve n1et staat 1n een 'roomskatho
J,eke moraaltrad1tle. 
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Dr. D. Post 

Euthanasie 
bespreekbaar? 

Het zal met lang duren of actieve euthana
sie wordt gezien als vorm van hulpverle
ning. Euthanasie is falende stervensbege
leiding. Het CDA zal er al/es aan moeten 
doen om deze ontwikkeling te stoppen. 
Een reactie op 'Euthanasie bespreekbaar' 
van prof. dr. HES. Woldring. 

Het redactionele artikel van professor 
Woldring in dit blad 1 heeft heel wat pen
nen in beweging gebracht. Met name de 
tegengestelde mening ten opzichte van 
de woordvoerder in de Tweede Kamer tij
dens de euthanasie-discussie, Fred Borg
man, wekt bevreemding. Het CDA heeft 
duidelijk Iaten weten dat actieve euthana
sie wordt afgewezen. In de huidige poli
tieke ontwikkeling is de discussie over het 
wei of niet legaliseren vooruitgeschoven. 
CDA en PvdA zullen zich tijdens de ko
mende kabinetsperiode niet meer inzetten 
om tot een wetsvoorstel te komen om de 
euthanasie wettelijk te regelen. Wei zal het 
vervolgingsbeleid onderwerp van ge
sprek zijn. 

Het is dan oak hoogst opmerkelijk te 
noemen dat in het maandblad van het We
tenschappelijk lnstituut voor het CDA een 
zo sterk pleidooi gehouden wordt voor het 
toestaan van actieve euthanasie. Wol
dring stelt: 'Het getuigt van star moralisme 
om onder andere naam in naam van men
selijke waardigheid een algemeen verbod 
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betreffende actieve euthanasie te willen 
hand haven' .2 De schrijver wijst erop dat 
we steeds moeten kijken naar de zin van 
het Ieven, die in ernstige lijdenssituatie kan 
verdwijnen. Woldring gaat zelfs heel ver 
als hij euthanasie verbindt met de 'goede 
dood om bij Christus te zijn'. Samengevat 
komt hij uit op de visie dat 'binnen een 
christelijke levensbeschouwing actieve 
euthanasie een legitime plaats heeft' en 
vindt hij dat euthanasie bespreekbaar 
moet zijn. Soeteman3 onderstreept de 
conclusie van Woldring en vindt dat be
scherming van het Ieven een goede zaak 
is maar het zou wei eens in overheersing 
kunnen veranderen wanneer 'wij oak het 
Ieven beschermen' van de lijdende, de uit
zichtloos lijdende, die dringend vraagt om 
een goede dood. 

In Trouw verschenen reacties op deze 
standpuntbepaling van Rutenfrans4 en 
Evers5 De criminoloog Rutenfrans meent 
dat Woldring een gevaarlijk standpunt in
neemt: men raakt op het hellend vlak en 
de grens tussen vrijwilligheid en onvrijwil
ligheid wordt vaag. Rutenfrans stelt dat 
het Ieven van ieder mens een oneindige 
en onvervangbare waarde heeft en het 
niet aan anderen is om die waarde te be-

Dr D Post (1939) 1s soc1aal-geneeskund1ge en adv1serend 
med1cus van het Reg1onaal Z1ekenfonds Zwolle 
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palen om vervolgens aan dat Ieven een 
einde te kunnen maken. Het hoofd van het 
Nederlands lsraelitisch Seminarium, de 
rabijn Evers, schrijft dat niet aileen het 
menselijk Ieven van onschatbare waarde 
is maar dat !evens ieder moment van 'le
vensbelang' is. Hij stelt dat achter de ge
passioneerde strijd voor euthanasie een 
intens nihilisme schuil gaat. Doden uit 
liefde is het recht in e1gen hand nemen en 
de mens dient niet op de stoel van de 
rechter te gaan zitten. 

We zien hier duidelijk tegengestelde 
meningen. Er zijn mensen die op grond 
van humanitaire redenen voor actieve 
euthanasie ziJn, maar er zijn ook mensen 
die op grond van dezelfde redenen tegen 
actieve levensbeeindiging zijn. Van ouds
her is vanuit christelijke ziJde op principiele 
gronden actieve euthanasie afgewezen 
maar thans komen vanuit christelijke hoek 
steeds meer geluiden die beg rip gaan vra
gen voor het toestaan van actieve eutha
nasie. Is hier een verandering aantoon
baar die de bevestiging is van wat de 
voorzitter van de Vereniging voor vrijwil
lige euthanasie, Fretz6 een aantal jaren 
geleden schreef? Hij stelde toen dat in 
brede kring, zowel in linkse als rechtse ge
lederen een aanvaarding komt van de vrij
willige actieve euthanasie. Lijkt de kracht 
van de mensen die waarschuwen tegen 
het toestaan van vrijwillige euthanasie te 
zijn gebroken? 

Sommigen hebben euthanasie wei 
eens het falen van de stervensbegeleiding 
genoemd. Moeten we misschien de dis
cussie een andere kant op sturen door na 
te gaan waarom de vraag om euthanasie 
aanwezig is? Moeten we niet eens nagaan 
wat de gevaren zijn die een te liberaal eu
thanasiebeleid inhouden? En zouden we 
in plaats van ons te sterk te richten op het 
verbieden van euthanasie niet positlef 
moeten werken aan het voork6men van 
de vraag om euthanasie? 

In deze bijdrage wil ik aan de hand van 
bovenstaande vragen een steentje bijdra
gen aan de discussie. 
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Een waarschuwing 
Het heden kan men slechts goed kennen 
als men de geschiedenis kent Fouten die 
in het veri eden z1jn gemaakt dienen een le
ring te zljn voor de aard van de beslissin
gen in het heden. We horen nogal eens de 
opmerking dat de mens in onze tijd het 
slachtolfer is van de medische technolo
gie. Kuiterf w1jst hier ook uitgebreid open 
meent dat vaak door allerlei ingrepen in 
het stervensproces het einde zoek is. De 
euthanasievraag zou te wijten zljn aan de 
geneeskunde zelf die te ver is doorge
schoten. De ethica Dupuiss stelt dat wij 
ondergeschikt zijn aan wat we ooit heb
ben ontworpen om ons te dienen. Beiden, 
zowel Dupuis als Kuitert, zien euthanasie 
als een vorm van hulpverlening: de ge
neeskunde is er om goed te doen. Als ze 

Euthanasie is niet van 
deze tijd, met medische 
technologie, aileen. 

verkeerd doet in de zin van een te lang 
doorbehandelen dan moet ze haar eigen 
handelen corrigeren door actief de lij
dende uit het Ieven te verlossen. De ge
neeskunde is voor sommigen niet meer 
een zegen maar is een ramp geworden: 
men houdt het lijden in stand. Euthanasie 
is in de ogen van beide ethici dan ook een 
middel om aan de 'ramp' van het te lang 
doorbehandelen een eind te maken. 

lk ben het daar voor een deel mee eens: 
de geneeskunde schiet haar doel voorbij. 
Waar ik het niet mee eens ben is dat de 
euthanasie direct te koppelen moet zijn 
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aan de te uitgebre1de technologie. De 
historie leert anders en de historie Ievert 
ook gegevens op d1e ons aan het denken 
moeten zetten. 

Als we naar de geschiedenis k1jken is 
euthanasie zeker niet van onze tijd aileen 
en is het dus niet zo sterk gekoppeld aan 
de med1sche technologie als wordt ge
suggereerd. We kunnen uit de door artsen 
af te leggen eed die afstamt van de eed 
van Hippocrates, de vader van de ge
neeskunst die leefde 1n de vijfde eeuw 
voor Christus, afleiden dat euthanasie, het 
doden van zieken al dan niet op verzoek, 
voorkwam Het werd echter gezien als in 
strijd met de geneeskunst en als zodanig 
verboden. 

In de zevent1ende eeuw schrijft de En
gelse w1jsgeer Francis Bacon9 dat artsen 
zich d1enen te nchten op het verlichten van 
pijn en het vergemakkelijken van de 
doodsstriJd en moeten afzien van doelbe
wust doden van de z1eken. Oat er ook in 
het verleden mensen waren d1e een actief 
ingriJpen 1n het Ieven van de zieke bepleit
ten, weten we uit de door hen nagelaten 
geschnften. Thomas More schrijft in de 
zestiende eeuw zijn boek Utopia. 1o Men
sen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte 
wordt geadviseerd om het Ieven te verla
ten: ze z1jn zichzelf maar ook de ander tot 
last Een zeer collectivistische denkwijze 
spreekt hieruit, aldus Rutenfrans: 11 onge
neesltjk zieken komen ten laste van ande
ren, ziJn niet meer in staat hun gemeen
schapsverplichtingen te vervullen en kun
nen daarom maar beter een einde maken 
of Iaten maken aan hun Ieven. 

Een zeer belangriJke ontwikkeling in de 
gedachten over levensbeeindiging vin
den we aan het eind van de vorige eeuw. 
In Engeland schrijft Williams 12 over ac
tieve euthanasie terwiJI 1n Outtsland de JU
rist Jost13 ziJn boek over Das Recht auf 
den Tod' publiceert In fe1te zien we hier 
het begm van de gedachtenvorming over 
het doden van z1eken en minderwaardi
gen, hoewel Jost heel dutdelijk nog de 
euthanasie als een recht z1et van de zieke: 
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hij heeft het recht zich te (Iaten) bevrijden 
van pijn. T egelijkertijd bevrijdt hij ook de 
gemeenschap van een nutteloze last 

Deze denkwiJze had te maken met de 
ideologie en het geloof in de menselijke 
autonomie metals hoogtepunt hiervan de 
evolutietheorie van Darwin. De natuurlijke 
selectie werd als leidend principe geko
zen voor de toekomstige ontwikkelingen: 
het sociaal-darwinisme. Dit hield in dat 
men het niet aileen maar over zich moest 
Iaten komen maar dat erin gestuurd 
diende te worden. Men moest verhinde
ren dat zwakkeren in Ieven bleven en zich 
voortplanten en men zou voortplanting 
van gezonden moeten bevorderen. 

De levensbeschouwing, het geloof, be
paalt vaak de handelwijze van de mens. 
We zten dat 1n Ouitsland van die tijd heel 
sterk. Een invloedrijke medicus Ernst 
Haeckel pleitte vanuit bovengenoemde fi
losofie in zijn boek 'Die Lebenswunder'14 
voor levensbeeindiging bij ernstig lij
dende ongeneesliJk zieken. Dit moest ge
beuren op eigen verzoek. Echter pasge
borenen met ernstige afwijkingen zouden 
ook moeten worden gedood om een alge
hele verbetering van de volksgezondheid 
te verkrijgen. Opmerkelijk is ook dat 
Haeckel al enkele decennia daarvoor de 
moderne geneeskunde (vorige eeuwl) ka
pittelde: ze leidde tot een Ianger kunstma
tig in Ieven houden zonder nut voor de pa
tient zelf of voor de maatschappij. 

We zien zowel bij Jost als bij Haeckel dat 
euthanasie op verzoek een uitvloeisel is 
van hun idee over de menselijke autono
mie met daarbiJ een opstap voor de le
vensbeeindiging van wilsonbekwamen. 
Dit past in hun visie ten aanzien van de 
verbetenng van de soort: goed is wat de 
soort ten goede komt, de maatschappij zal 
er door verbeteren. Oeze ideeen kregen 
een dermate vaste grand dat een aantal 
decennia later de hoogleraar strafrecht 
Binding en de hoogleraar psychiatrie 
Hache hun geruchtmakende boek 'Die 
Freigabe der Vernichtung lebensunwer
ten Lebens'15 het Iicht deden zien. Naast 
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doden op verzoek, de vrijwillige euthana
sie, moet ook levensbeeindiging kunnen 
plaatsvinden op grond van de veron
derstelde wil van de patient. 

Er is een enorme discussie in Duitsland 
ontstaan van voor- en tegenstanders die 
zoals we weten de tegenstanders hebben 

T 
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verloren. In 1933 werd de verplichte sterili
satie ingevoerd. In 1935 sprak de Reichs
artztefOhrer Dr. Wagner op de Parte/tag 
der Freiheit over de Duitse bevolkings- en 
rassenpolitiek met de nadruk op de 
enorme sommen geld die jaarlijks voor er
felijke zieken en gebrekkigen moeten wor-

UE "··'"'·''~ l.Sept. 1939. 

Re1chsleiter B o u h 1 e r und 

Dr. ~d. Brand t 

sind unt~r Yerant~ortung baauftrngt, die Befug -

n1s~e na~entlich ru besti~ndor lrzte so su er -

weiteru, d~s nach mon$Chllcbem fr~nsen unhoilbar 

lranken bei kr1t1~bster Beurtellung 1hree Krank-

he1 tullol!tand~n dar Gnadentod sew.'ihrt l!'erdt~n krtnn. 
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den opgebracht. Hij noemt dit onrecht 
voor de gezonden. In ziJn dissertatie 
noemt Menges16 deze rede als een van 
de belangrljkste stimulansen voor Hitler 
om de staatssecretaris Cont1 de euthana
siekwestie te Iaten bestuderen die uit
mondde in de 'euthanas1e' programma's. 

Belangrijk in dit verband is ook nog de 
opdracht van Hitler, op zijn eigen briefpa
pier om de bevoegdheden van artsen te 
verruimen om de Gnadentot toe te passen 
(zie kopie van de brief). 

In 1985 schreef Dessaur 17 een artikel 
dat veel opschudding verwekte. Letterlijk 
zei ze 'Hoewel Nederland zich formeel 
van het Duitse JUk heeft bevrijd, blijkt het 
gif der nationaal-socialistische ideologie 
toch nog diep in ons collectieve bewust
zijn te Zljn doorgedrongen. Veertig jaar na 
Hitler en zijn eugenetica is het geenszins 
gemakkeliJk voor tegenstanders van (uni
versele) abortus en (vanzelfsprekende) 
actieve euthanas1e uit te leggen wat hun 
bezwaren zijn tegen de engeltjesmakers 
of de do-gooders die met inJectienaald en 
spu1t maar al te gaarne hun medemens uit 
het aardse lijden will en verlossen'. Een 
wei erg emotionele en ongenuanceerde 
uitspraak maar die toch wei de ongerust
heid weergeeft die Dessaur ten opzichte 
van de ontwikkeling van de euthanasie
praktijk heeft. Deze ongerustheid de
monstreert ze ook 1n een artikel in Trouw 
waarin ze een verslag geeft van een be
zoek aan Dachau. Een belangrijke vraag 
waar ze mee worstelde was de vraag waar 
de behoefte en neigingen van die tiendui
zenden Duitsers en hun handlangers zijn 
gebleven. Ze kunnen toch onmogelijk op 
de dag en het uur van de bevrijding in
eens zijn verdwenen. Zijn er dan weer 
nieuwe u1tlaatkleppen gevonden? Deze 
opmerking van Dessaur plaatst haar on
genuanceerde uitspraak over de tegen
woordige euthanas1epraktijken in een bre
der perspectief. 

Vrijwillig- onvrijwillig 
Het gaat mij er helemaal niet om de hui-
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dige euthanasiediscussie te blokkeren 
door onze handelswijze te vergelijken met 
die van de Nazi-Duitsers. Verre van dati 
De praktijken in Duitsland waren recht
streeks moord en hadden met euthanasie 
niets te maken. Wei wil ik Iaten zien dat een 
bepaalde filosofie uit kan I open op een niet 
aanvaardbare handelwijze als groepen 
van de bevolking die filosofie tot de hunne 
maken en deze verabsoluteren. Een ana
lyse van de geschiedenis toont zo aan dat 
ideeen en filosofieen zich kunnen ontwik
kelen tot gevaarlijke zaken. De discussie 
in de vorige eeuw ging allereerst over de 
vrljwillige levensbeeindiging maar in de 
loop van de tijden kreeg het sociaal-darwi
nisme een dermate grote invloed dat men 
vrijwiligheid ook als 'veronderstelde vrij
willigheid' opvatte. Croughs1B die een 
paar jaar geleden de historie in relatie be
keek ten opzichte van wat thans gaande 
is, wijst op het hellende vlak waarop wij 
ons zouden kunnen bevinden. 'Ook thans 
weer gaan wiJ uit van een mensbeeld 
waarin de waarde van het menselijk Ieven 
wordt gerelativeerd en gerelateerd aan 
bepaalde in de eigen tijd toenemende vi
sies op waardevol of goed Ieven', aldus 
Croughs. De gehandicapte is qua positie 
kwetsbaar en wat zouden de bezuinigin
gen tot gevolg hebben? 

Als we naar de huidige opvattingen kij
ken dan is vrijwilligheid voor euthanasie 
een onmiskenbare voorwaarde maar hier 
en daar horen we toch geluiden van onvrij
willige levensbeeindiging. KuiterF schrijft 
dat het een arts soms geoorloofd is niet te 
redden, sterker: dat het hem/haar soms 
geoorloofd is het Ieven van een pasgebo
rene te beeindigen. Men zal beginnen met 
te doen wat men kan maar keert terug 
naar nul als hij niet een van te voren op de 
kinderafdeling vastgesteld minimum aan 
resultaat behaalt. Dit naar nul terugkeren 
wil zeggen dat men het kind aan de dood 
teruggeeft: indien nodig eigenhandig via 
een infuus met een thanaticum. Op grond 
van het idee dat men barmhartig moet 
zijn, werd al bij meerdere mensen Ievens-
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beeindigend handelen toegepast, zonder 
dat deze mensen hier bewust voor kozen. 
Het recente Tatort-drama in Oostenrijk, de 
bejaarden in de Terp die stierven door 
euthanasie en ook het levensbeeindigend 
handelen van de VU-verpleegkund1gen 
zijn voorbeelden van het onvnjw1llig eutha
natisch handelen. 

Op grand waarvan wil men op dit mo
ment de euthanasie? Woldring verwoordt 
dit prima: het is op grand van het idee van 
de zin van Ieven. Ook achter ons euthana
tisch handelen zit een idee, een filosofie, 
een gedachte namelijk die van de kwalite1t 
van het Ieven en de zin van het Ieven. We 
zien steeds meer in de literatuur het be
lang van de zin van het Ieven opduiken als 
een voorwaarde om te blijven Ieven en als 
een voorwaarde om tot levensbeeindiging 
over te gaan als de zin gaat ontbreken: 
een nieuwe levensfilosofie die verre-

Actieve euthanasie wordt 
aanvaard vanuit een 
oordeel over de zin van het 
Ieven van een ander. 

gaande gevolgen zou kunnen hebben. 
lmmers wie kan de zin van het Ieven bepa
len? Mogen wij over anderen gaan oorde
len? Wat doen wij met gehandicapten, 
met demente bejaarden, met 'wrakken' 
na een verkeersongeval? 

Wie zal zeggen dat dit ook niet beslissin
gen van de zieke gaat bel"nvloeden? lm
mers wanneer de zieke weet heeft van de 
discussie over de zin van Ieven en !evens 
dat hij ziet welk een belasting hij betekent 
voor de omgeving, dan zou hij 'vrijwillig' 

514 

Euthanas1e 

voor levensbeeindiging kunnen kiezen. 
Vrijwill1gheid kan heel gemakkeliJk beln
vloed worden door de culturele opvattin
gen Oat is wat Oessaur en ook Rutenfrans 
zo alert maakt. De euthanasiepraktijken 
van tegenwoord1g zijn niet vergelijkbaar 
met die van de jaren dertig en veertig in 
Ouitsland. Het zou onzinnig zijn om vanuit 
die ervanngen euthanasie te willen bestriJ
den. Het proces waaruit de toenmalige 
praktijken zijn ontstaan, geeft wei een 
waarschuwing. We kunnen door onze ge
drevenheid om mensen te helpen, zelfs 
om uit het Ieven te stappen, geru1sloos 
overgaan naar de onvriJwillige euthanas1e 
omdat we gehandicapten zielig gaan Vln
den en omdat wiJ oordelen dat hun Ieven 
eigenlijk niet zo zinvol IS. Wij kunnen zo 
sterk de euthanasie als hulpverlening pro
pageren dat de ernstig zieke er niet meer 
om heen kan en dan maar kiest voor le
vensbeeindiging. 

Naar een ander beleid 
Euthanasie is een maatschappelijke wer
kelijkheid geworden. In een rapport van 
de Stichting voor Sociale Gezondheids
zorg19 wordt vermeld dat naar schatting 
6.000-12.000 gevallen van euthanasie 
plaatsvinden per jaar. De hu1sarts Vander 
Werf20 kwam op grand van een enquete 
onder huisartsen tot een schatting van 
5.000. Onder de 63 geenqueteerde huls
artsen bleken slechts twee onder geen en
kele voorwaarde bereid tot het uitvoeren 
van actieve euthanasie: vier van de viJf 
huisartsen hebben uit ervaring weet van 
het uitvoeren van euthanasie. De huisarts 
Kenter deelde in 198321 reeds ziJn 
euthanasie-ervaring mee en recentelijk22 
beschreef hij zijn ervaringen van de laatste 
vijf jaar op dit gebied. Het bleek dat in zijn 
praktijk 14% van de mensen overleden 
waren door euthanasie. Heel illustralief is 
ook de beschrijving van de stervensver
lichting bij een ongeneeslijk zieke 
jongen23 waar toch uite1ndelijk tot actieve 
euthanasie werd besloten. Ondanks de 
zorgvuldigheid en de oprechtheid die u1t 

Chr~sten Democrat1sche Verkennmgen 12/89 



Euthar1asre 

deze casusbesprek1ng naar voren komt, 
lijkt ook h1er de argumentatle voor het ac
tlef optreden om het Ieven te beeind1gen 
niet in overeenstemm1ng met de opvatting 
dat actieve euthanasie d1ent te worden 
voorkomen door goede stervensbegelei
dlng. 

De dertienJarige JOngen werd niet ge
vraagd naar de wens om tot levensbeein
diglng over te gaan maar men veron
derstelde - overigens op goede gronden 
- dat het lijden zo zwaar was dat hiJ wei 
naar de dood zou verlangen. De praktijk 
leert dus dat euthanasie v66rkomt en de 
praktijk bewijst ook dat bij het voldoen aan 
de zorgvuldigheidseisen de arts niet straf
baar is een toelaten dus van actieve 
euthanas1e. We kunnen moeiliJk weer te
rug ook allijkt vanu1t christeiiJk oogpunt de 
grens te ziJn overschreden. Rex Brico24 
zei het een aantal Jaren gel eden in Elsevier 
heel aardig 'De belangrijkste waarden 
van onze Europese beschaving zijn nog 
de christel1jke waarden, maar omdat ze 
losgeraakt z1jn van hun bron omdat ze niet 
meer gegrond zijn in het geloof in God, 
draaien ze als het ware dol en raken ze 
over hun toeren b1j gebrek aan een refe
rentiepunt buiten en binnen de mens. Men 
ziet hoe het eind1ge, dat zich heeft losge
rukt van het One1ndige, zijn e1gen eindig
heid n1et Ianger de baas blijft'. De mens is 
geen heer over Ieven en dood. Bnco wijst 
erop dat de mens tegenwoordig beschikt 
en dat God de machteloze wikker is ge
worden 'l1jdend toekijkend vanuit een my
thische duisternis'. 

Vanuit christelijke z1jde zullen wij moe
ten trachten een beleid te formuleren, 
waarin de vraag om euthanasie zal ver
mlnderen, Ja zelfs zal worden verdrongen. 
Oat kan aileen wanneer de stervenshulp 
op een adequate manier kan worden ge
geven. Verhoeven25 wijst in een boekje 
vanuit de Stichting 'Schreeuw om Ieven' 
op de dringende noodzaak om de ster
vensbegeleiding te intensiveren. Ook uit 
de d1scussies over de euthanasiewetge
ving in de Tweede Kamer blijkt dat Borg-
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man die richtmg u1tgaat getuige zijn uitla
ting 'Maximum aan medische voorzienin
gen gaat tegenwoordig gepaard met een 
m1nimum aan werkelijke aandacht aan 
ziekte en zeker aan lijden en sterven be
steed. De maatschappij is onpersoonliJk 
geworden en IS verkild. De euthanasie kan 
worden teruggedrongen door betere ster
venshulp: de zieke niet in de steek Iaten'. 

Hoe vertalen we deze idealen in de 
praktijk? Allereerst zal er een bewustwor
ding moeten plaatsvinden, dat euthanasie 
in vele gevallen is te voorkomen door een 
betere begeleiding, een soort morele her
bewapening. Oat is niet genoeg. Het be
langrijkste is dat er financiele middelen 
worden vrijgemaakt om de thuiszorg te sti
muleren en mogelijk te maken. Nog te 
veel mensen gaan naar ziekenhuizen of 
verpleeghuizen waar ze de laatste tijd van 
hun Ieven doormaken. Hoewel de intentie 
in de zorgverlening in de intramurale in
stellingen er beslist is om patienten zo 
goed mogelijk te helpen, ontbreekt het 
vaak aan tijd en menskracht om adequate 
stervenshulp te bieden. Bovendien is het 
verblijf altijd onpersoonl1jk omdat men uit 
de vertrouwde sfeer van thuis weg is. 

De verzorging thuis zal altijd te verkie
zen zijn boven die elders zoals wij in ons 
boekje 'Thuis sterven' 26 hebben beschre
ven. Thuisverzorging vergt een goede 
cobrdinatie maar vereist ook het kunnen 
beschikken over voldoende menskracht 
en middelen van technische aard. Des
kundigheid en vrijwilligheid is een abso
lute noodzaak. Deskund1gen in behande
ling en verzorging en vrijwilligers voor de 
hand- en spandiensten en voor de onmis
bare continue aandacht zijn niet goed
koop. Het lijkt er zelfs op dat we niet van 
substitutie kunnen spreken maar dat thuis
zorg wei eens duurder zou kunnen zijn 
dan bijvoorbeeld verpleeghuiszorg. 

In het kader van de euthanasie-preven
tle zullen we dit moeten accepteren. 

Conclusie 
De veranderingen die we in christelijke 
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knng opmerken ten opzichte van euthana
sie doen vermoeden dat het wellicht niet 
lang meer duurt dat actieve euthanasie als 
een hulpverleningsactiviteit zal worden 
gekenschetst Vanu1t de gesch1edenis is 
duidelijk dat achterliggende filosofieen, le
vensbeschouwingen en ontwikkel1ngen 
kunnen leiden in nchtingen die niemand 
wenst maar die niet blijken te kunnen wor
den tegengegaan. Ook thans zijn er ont
wikkellngen die tenderen naar een onge
wenste gang van zaken: de onvrijwillig
heid van levensbeeindiging zien we hier 
en daar in de discussies in positieve zin 
benadrukt Wat gaat er gebeuren met de
fecte pasgeborenen, met comapatienten, 
met demente bejaarden? Kunnen wever
hinderen dat onze definitie van zinvol Ie
ven te beperkt wordt en dat zinloos Ieven 
te gauw in onze gedachten komt? Het lijkt 
erop dat we nauwelijks in staat zullen ziJn 
om de remmen aan te trekken ondanks 
aile waarschuw1ngen. Oaarom zullen we 
moeten trachten om de oude christelijke 
waarden van naastenhulp weer ingang te 
doen vinden maar dan wei in een modern 
bele1d. Oat houdt in dater ruimte en mo
gelijkheid komt om aan prevent1e van 
euthanasie te doen door de thuishulp en 
de stervensbegeleiding te faciliteren door 
middel van een forse verhoging van finan
ciele middelen voor verpleging en behan
deling in de thuissituatie. Euthanas1e 1s 
een falende stervensbegeleid1ng Van het 
COA mag worden verwacht dat het er al
les aan doet om de ontwikkel1ng 1n de ac
tieve euthanasiepraktijk te stoppen. 

I k kom weer terug op het artikel van Pro
fessor Woldring: 'Is euthanasie bespreek
baar?' Mijn conclusie IS 'nee' wanneer het 
gaat om het verruimen van de mogelljkhe
den. MiJn chnstelijke, bijbelse, uitgangs
punten beletten mij om tot actieve levens
bee~ndiging te beslu1ten. Act1eve euthana
sie is naar m1jn mening n1et een antwoord 
op het l1jden, het is niet een vorm van hulp
verlening Euthanasie is wei bespreek
baar als het gaat om het zoeken naar een 
betere vorm van hulpverlening. lmmers 
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euthanas1e is een maatschappelijke wer
keliJkheld geworden. Verb1eden heeft 
geen zin: het wordt gedaan We zullen dus 
aan preventie moeten doen. Er zullen tij
den komen dater sprake is van een toene
mende acceptatie van de euthanas1e ook 
in chnstelijke kringen. Het antwoord van 
een chnstelijke politieke partiJ zal een ant
woord moeten zijn vanuit een positleve 
benadering. WiJ zullen alternatieven moe
ten geven voor het euthanat1sch handel en 
om zo de noodzaak van de actieve levens
beeindiging weg te nemen. 

Oat zal nog heel wat inspanning en ook 
discussie geven lmmers we blijven z1tten 
met wat Ku1tert terecht noemt de 'ramp' 
van de geneeskunde. Het is geenszins 
eenvoudig om dat terug te dringen omdat 
dan ook een deel 'zegeningen' terugge
drongen zal worden. Euthanasie moet 1n 
discussie blijven en zal in de toekomst niet 
als een aanvaardbare vorm van hulpverle
ning in het medisch handelen mogen wor
den opgenomen. 
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Mr. drs. H.J.M. Hoefnagel 

Ruimte voor kwaliteit 

Het onderw;js moet zoveel ruimte krijgen 
a/s nodig is om als een goed rentmeester 
te kunnen functioneren. Oat is een stelling 
uit 'Ruimte voor kwaliteit', het onlangs ver
schenen rapport van het Wetenschappe
/;jk lnstituut voor het CDA Hoetnagel 
bespreekt het rapport en concludeert: De 
grootste uitdaging voor het rentmeester
schap za/ zijn om de verkregen ruimte 
adequaat te vervullen. 'Ruimte voor kwali
teit' is uitgegeven bij Van Loghum Slaterus 
bv te Deventer en kost I 19,50. 

Waarschijnlijk om ons nieuwe kabinet van 
een andere missie te voorzien, wederom 
ten behoeve van het magische jaar 2000, 
zijn we na 'Rijkdom van het onvoltooide' 
van de Commissie-Van Lieshout en na 'De 
bedrijvige School' van de ABOP in sep
tember 1989 geconfronteerd met een on
derwijspolitiek beleidsdocument van een 
Commissie van het Wetenschappelijk ln
stituut voor het CDA onder Ieiding van drs. 
AM. Oostlander. Aan dit rapport - waar
van de omvang (170 pagina's) zijn recht
vaardiging vindt in de verwoording van 
een zeer rijk politiek gedachtengoed - is 
tweeenhalf jaar gewerkt. Het draagt als ti
tel 'Ruimte voor kwaliteit'. In mijn bespre
king waarbij ik een eerste commentaar 
geef omtrent enkele hoofdpunten, volg ik 
de indeling van het rapport. 

Het rapport beoogt een advies te zijn 
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voor onderwijsbeleidsmakers, gaat uit van 
en partijpolitieke benadering en ziet vooral 
op de structuur van het onderwijs Een 
aantal contemporaine, politieke en so
ciaal-economische problemen en onder
wijskundige begrippen, zoals schaalver
groting, lump sum-financiering, deregule
ring, besturen op afstand, management 
en eindtermen wordt in relatie gebracht 
met kernbegrippen die in de confessio
nele onderwijspolitiek vaak een lange tra
ditie hebben. Soms is er echter sprake van 
zeer eigentijdse interpretaties, waarin de 
geest van het residentiehuis van het CDA 
niet duidelijk herkenbaar is. 

Vanuit het concept van de verantwoor
delijke samenleving en veelal aan de hand 
van de confessionele kernbegrippen rent
meesterschap, gerechtigheid, solidariteit 
en gespreide verantwoordelijkheid onder
zoekt de commissie het spanningsveld 
tussen schaalvergroting en steeds wisse
lende regelgeving enerzijds en zelfbeheer 
van de school als beloning voor bezuini
gingen anderzijds. Vanuit het gevoelen 
dat de invloed van de staat op het onder
wijs dankzij de constructieve onderwijspo
litiek van de laatste decennia te groat is, 
wordt de bestuursproblematiek van de 
twee onderwijsstelsels - het openbaar en 

Mr. drs. H.J.M. Hoefnagel (1940) IS algemeen secretans van 
de OnderWIJSraad. 
D1t art1kel werd geschreven op persoonlijke t1tel. 
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het bijzonder onderwijs centraal 
gesteld. Het doel is wegen te zoeken voor 
relatieve zelfstandigheid van scholen 
waarbij een evenwichtig geheel van on
derwljsvoorzieningen wordt gehandhaafd 
ondanks schaalvergroting en beperkte fi
nanciele middelen. 

Een redelijk alternatief voor het distribu
tieve en constructieve onderwijsbeleid 
wordt door de commissie geboden door 
het voorwaardenscheppend sturingscon
cept waarbij de overheid gehouden is om 
bij haar beleidsvorming naast allerlei for
mele beginselen ook de fundamentele 
normen soevereiniteit, subsidiariteit, 
rechtsgeleerdheid en rechtszekerheid 1n 
acht te nemen. Het rapport pretendeert 
een structuurrapport te ziJn waarin de ver
houding tussen staat en onderwijsveld, 
een belangriJk thema vormt. Tevens wil 
het een samenhangende visie geven op 
de onderliggende waarden van het on
derwijs, het inhoudelijke onderwiJsbeleid. 

Een christen-democratische visie 
Na een analyse van de onderwijssector in 
hoofdstuk II komt de commissie in hoofd
stuk Ill tot de conclusie dat de grondslag 
voor zowel het staatsoptreden als de 
staatsonthouding te vinden is in de pu
blieke gerechtigheidsnorm, die als zoda
nig te herkennen is in artikel 23, eerste en 
tweede lid, van de Grondwet. De overheid 
moet ook de zelfstandigheid van het bij
zonder onderwijs waarborgen (artikel 23, 
zesde en zevende lid). Zij beschermt de 
rechten van derden, zijnde de leerlingen, 
de vervolgopleidingen en de samenleving 
als geheel (artikel 23, vijfde en zesde lid). 
Het overheidsbeleid moet beantwoorden 
aan het soevereiniteitskarakter van het bij
zonder onderwijs (artikel 23, vijfde en 
zesde lid). 

Met het bovenstaande is een decentraal 
onderwijsbeleid in strijd. Deugdelijkheids
normen hebben een nationaal karakter, 
decentralisatie hiervan kan tot rechtson
gelijkheid in onderwijskansen leiden of tot 
spontane uniformiteit en heeft dan als zo-
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danig geen meerwaarde maar leidt tot 
versnippering en kost extra geld. 

Bestuur en beheer 
Hoofdstuk IV handelt over het bestuur en 
het beheer van de open bare en de bijzon
dere onderwijsinstellingen, de privaat
rechtelijke en de publiekrechtelijke organi
satiestructuur, de interne democratisering 
en de betrokkenheid van de ouders, de 
leerlingen, de medewerkers en het betrok
ken beroepenveld hierbij. In navolging 
van Abraham Kuyper stelt het rapport dat 
het soevereiniteitsbeginsel de politiek be
paalt bij de principiele wenselijkheid om 
de sociale grondrechten te Iaten realise
ren door private samenlevingsverbanden 
waarbij de overheid ondersteunend op
treedt. 'Daardoor is het niet zozeer het 
aanbod van niet-statelijk onderwiJS, dat 
rechtvaardiging behoeft, maar veel meer 
het overheidsonderwijs' (biz. 68). 

In het algemeen ben 1k het eens met de 
stelling dat sociale grondrechten biJ voor
keur moeten worden gerealiseerd door 
private samenlevingsverbanden. Ook de 
ervaringen in de pedagogische provmcie 
geven aan dat er grenzen zijn aan de 
'maakbaarheid' van de samenleving en 
daarmee aan het sturend vermogen van 
de overheid. De terminale lase van de ver
zorgingsstaat - begin jaren tachtig voor
namelijk veroorzaakt door de onbetaal
baarheid ervan - schept meer ruimte 
voor het particuliere initiatief. Als de wet
gever er naar streeft bij nieuwe wetgeving 
de verantwoordelijkheid minder bij de 
overheid en meer bij de betrokkenen in de 
samenleving te leggen - waarbij de over
heid eerder optreedt als de conditione
rende en de stimulerende instantie dan als 
de formeel en de feitelijk verantwoorde
lijke autoriteit - wordt een grotere harmo
nie gebracht in de taakstelling van en de 
verhouding tussen overheid en samenle
ving. 

Openbaar en bijzonder onderwijs 
M ij verder beperkend tot het onderwijs 
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constateer ik echter dat het onderwiJS als 
een aspect van overheidszorg niet over
wegend door de overheid wordt gelni
tieerd en beheerd, maar dat de zorg voor 
het onderwijs als algemeen belang in 
overwegende mate reeds bij het particu
lier initiatief berust. Er ziJn immers meer in
stellingen van bijzonder dan van open
baar onderwijs. De stelling van het rapport 
dat het overheidsonderwijs een rechtvaar
diging behoeft, kan in overeenstemming 
zijn met de politiek-filosofische benade
ring die - evenals in het verleden Kuyper 
en Heemskerk - aan het bijzonder onder
wijs een dominante positie toekent. Zij is 
echter niet te verenigen met artikel 23 van 
de Grondwet. Afgezien van de vraag of 
zo' n statement bijdraagt aan een pacifice
rende coexistentie, acht ik de stelling dat 
bijzonder onderwijs regel is en openbaar 
onderwijs uitzondering en als zodanig een 
rechtvaardiging behoeft vanuit juridische 
optiek onjuist. 

Artikel 23 van de Grondwet bevat naast 
een constitutionele waarborg voor de vrij
heid van onderwijs een sociaal grond
rechtelijke taak van de overheid zowel ten 
aanzien van het openbaar als ten aanzien 
van het bijzonder onderwijs. Deze beide 
onderwijsstelsels zijn het grondwettelijke 
antwoord op de pluriforme vraag van de 
ouders naar adequaat onderwijs voor hun 
kinderen. De pluriforme aanspraak van de 
burgers op onderwijs wordt in tegenstel
ling tot de andere sociale grondrechten in 
de Grondwet en de onderscheiden onder
wijswetten vorm gegeven. Zoals ouders 
die kiezen voor openbaar onderwijs, in het 
kader van artikel23, derde en vierde lid, in 
principe van de overheid kunnen vragen 
dat deze een openbare school initieert en 
beheert, zo kunnen confessionele of an
dere levensbeschouwelijke samenle
vingsverbanden opteren voor bijzonder 
onderwijs beheerd door het particulier ini
tiatief. Mijn conclusie is dan ook dat het bij
zonder onderwijs noch het openbaar on
derwijs een rechtvaardiging behoeft. 
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Openbaar onderwijs 
Terwijl het rapport het tweesporige onder
wijsbestel erkent, stelt het voor om de 
bestuursstructuur van een openbare 
school te wijzigen. Ofschoon een politieke 
partij zich mag - soms zelfs moet - uit
spreken over aile problemen in de samen
leving, zal het b1j sommigen merkwaardig 
overkomen dat dezelfden die zeggen dat 
het openbaar onderwiJS een rechtvaar
diging behoeft, wijzigingsvoorstellen 
doen ten aanzien van de bestuursvorm 
van dit onderwijs. De commissie stelt na
melljk voor de bestuursvorm van het 
openbaar onderwijs te regelen via de 
constructie van een privaatrechtelijke 
rechtspersoon zoals een stichting of een 
vereniging. 

Aileen de overheid kan de 
neutrale aard van 
openbaar onderwijs 
garanderen. 

lk vind echter dat - zoals het bijzonder 
onderwijs door een privaatrechtelijk 
rechtspersoon wordt geregeld - het 
openbaar onderwijs door middel van een 
publiekrechtelijke rechtsvorm moet wor
den geregeld en wei om onderstaande re
denen: 
- Op grond van de wet is het openbaar 

onderwijs verplicht onderwijs te geven 
waarbij ieders godsdienst of levens
overtuiging wordt geeerbiedigd. Aileen 
de overheid kan mijns inziens - gezien 
haar neutraliteitskarakter - de aard van 
het openbaar onderwijs garanderen. Er 
zijn volgens mij geen ontwikkelingen in 
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ons hurdige staatsbestel die de neutrali
teit van de staat in dezen twrJfelachtig 
maken. Terecht stelt de commrssie dan 
ook dat het de taak van de overherd rs 
daarop strak toe te zien (biz. 157). 

-De verhouding van de overherd ten 
aanzien van het openbaar onderwijs rs 
een geheel andere dan die van de over
herd tot het brjzonder onderwiJS. Zo ver
plicht artikel23, derde lid van de Grand
wet tot een zodanige regelrng van het 
openbaar onderwrJS, dat het is onder
worpen aan rechtstreeks werkende be
stuurlijke mvloed van de overheid, terwijl 
het brJzonder onderwiJS conform artikel 
23. vijfde en zevende ltd wordt geregeld 
door het stellen van deugdeltjkheids
ersen respectievelijk bekostigingsvoor
waarden. 

-De publrekrechtelijke bestuursvorm 
biedt de beste garantie voor het karak
ter van openbaar onderwijs namelrJk al
gemene toelaatbaarheid en bovenge
noemde neutralitert. Bovendien zrJn er 
ouders die kinderen naar het openbaar 
onderwiJS sturen vanwege de publiek
rechtel iJ ke bestuu rsvorm. 

-De publiekrechtelijke bestuursvorm 
hoeft geen sta-in-de-weg te zrJn voor de 
realrserrng van de nreuwe besturingsfr
losofie. 

- Het bevoegd gezag rs er primair om 
goed te besturen met het doel goed on
derwiJS tot stand te brengen. HrerbiJ 
wordt het verondersteld 1n het kader 
van de beslurtvorming adequaat reke
nmg te houden met de belangen van 
ouders c.q. leerlingen en medewerkers. 
Om vorm te geven aan de wens tot de
mocratisermg rs daarom ook 1n 1982 de 
Wet medezeggenschap onderwiJS 
(WMO) rngevoerd om zodoende naast 
medewerkers ook ouders mspraak te 
geven alsook om de besluitvor
mrngsstructuur rn het openbaar onder
wiJS te democratrseren. 

- Het door de commissie genoemde ar
gument betreffende de geringe invloed 
van de ouders wordt ook vaak zo erva-
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ren door ouders die hun kinderen naar 
een biJzondere school sturen ondanks 
het feit dat daar sprake IS van een pri
vaatrechtelijke beheersvorm. 

- Het dreigend gevaar van de Scylla (biz. 
71, bureaucratisering van het bestuur) 
en de Charybdis (professronalisering 
van de directre) wordt mede veroor
zaakt door de schaalvergrotrng en de 
invoering van een vierde niveau (plat
form van samenwerkende en overleg
gende regionale schoolbesturen) waar
voor de commissie een pleidooi houdt. 
Ott geldt overigens ook voor het bijzon
der onderwijs. 

- Waar er sprake is volgens de commissie 
van spanningen met de signatuur doen 
zrch deze overrgens ook voor - met 
name door de secularrserrng - in het 
brjzonder onderwijs. 

In het rapport wordt een model gepresen
teerd, waarbij de overheid de privaatrech
telijke rechtspersonen onderwijsrechtelijk 
met het oog op de democratisering be
paalde voorschriften geeft omtrent de be
stuursstructuur. Oit acht ik niet aileen in 
strrjd met de deregulering maar ook met 
de inrichtrngsvrijherd van het biJzonder on
derwijs. T erwijl er bij de WMO wei sprake 
rs van een deugdelijkheidseis - vormge
vrng van de democratisering in het kader 
van de besluitvorming - die een recht
vaardiging vormt voor een beperking van 
de inrichtrngsvriJheid, is dit biJ het be
voegd gezag niet het geval. Het bevoegd 
gezag heeft namelijk tot taak goed te 
besturen. Zoals de commissie in de relatie 
tussen overherd en instelling terecht zoekt 
naar meer ruimte voor kwaliteit door min
der en andere regelgeving, ben ik van me
ning dat biJ de vormgeving van de organi
satie- en besluitvormingsstructuur van de 
onderwrJsinstelling als pedagogrsch en 
onderwrJskundrg instituut men niet de or
ganrsatrestructuur van de overheid als 
rechtsinstituut als voorbeeld moet stellen. 

In dit hoofdstuk wordt waar het gaat 
over de positie van ouders en personeel 
de discussie overgedaan die eind jaren 
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zeventig heeft plaats gehad bij de invoe
ring van de WMO. Nog steeds is er sprake 
van een gezamenlijk belang van ouders, 
leerlingen en medewerkers en van een 
verschillend belang. Naast een overleg 
van het bevoegd gezag met de ouders 
over zogenaamde 'consumentenaspec
ten', dient er volgens de commissie een 
overleg te komen met de medewerkers 
zoals bedoeld in de Wet op de onderne
mingsraad. Daarnaast blijft er voor een 
aantal zaken het WMO-overleg. 

Formeel geredeneerd is er wei wat te 
zeggen voor deze indeling gegeven de 
belangen en onderwerpen waarover het 
bevoegd gezag gehoord de verschillende 
communicatiekanalen zal moeten beslis
sen. Gezien de vele tijd die bovenstaand 
overleg echter vergt, ontstaat er het ge
vaar dat dit ten koste gaat van de tijd die 
de Ieiding en de medewerkers kunnen 
besteden aan het onderwijs zelf. Dit afwe
gende kom ik tot de conclusie dat de 
handhaving van de huidige praktijk van 
de WMO te prefereren is boven de door 
de commissie voorgestelde regeling. 

De universiteit 
Het pleidooi van de commissie om wijzi
ging te brengen in de bestuurlijke organi
satie van de universiteiten onderschrijf ik. 
Om vorm te geven aan de universiteit als 
doelorganisatie is het zeker in het kader 
van de nieuwe besturingsfilosofie ge
wenst om een duidelijk onderscheid te 
maken tussen de organisatiestructuur en 
de democratische dimensie van de 
besluitvormingsstructuur. Daar mijns in
ziens de CDA-visie meebrengt dat indivi
duele verantwoordelijkheid te prefereren 
is boven collectieve verantwoordelijkheid, 
dient er een duidelijk onderscheid ge
maakt te worden tussen de verantwoorde
lijkheid van het bestuur en de verantwoor
delijkheid van de universiteitsraad. In zijn 
algemeenheid acht ik de organisatiestruc
tuur zoals aangegeven in de Wet op het 
hoger beroepsonderwijs (WHBO) meer in 
overeenstemming met de geaardheid van 
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een instelling voor hoger onderwijs als 
doelorganisatie en de nieuwe besturings
filosofie dan de organisatiestructuur zoals 
thans is voorgeschreven in de Wet op het 
wetenschappelijk onderwijs (WWO). 

Verhouding bevoegd gezag 
en directie 
Waar het de interne organisatie van de on
derwijsinstellingen voor primair en secun
dair onderwijs betreft, acht ik de verhou
ding tussen de overheid en het bevoegd 
gezag van de instelling enerzijds en Ius
sen het bevoegd gezag en de directie an
derzijds formeel gezien duidelijk gere
geld. In tegenstelling tot de commissie 
acht ik het niet irreeel dat het bevoegd ge
zag integraal verantwoordelijk is voor het 
gehele schoolbeleid. Het bestuur als or
gaan van de rechtspersoon is - juridisch 
gezien - ten principale de eerst verant
woordelijke instantie. 

Het pleidooi voor de noodzaak van een 
heldere taakverdeling tussen het be
voegd gezag en de schoolleiding dat de 
commissie houdt, moet zij volgens mij niet 
richten tot de wetgever, maar tot het be
voegd gezag. Waar er sprake is van een 
dilemma omtrent het wettelijk voorschrij
ven van instrumenten ter bevordering van 
regionale samenwerking en overleg Ius
sen instellingen (biz. 87) acht ik deze in
strumenten niet van een dusdanige ur
gentie dat zij als extra deugdelijkheidseis 
een verdere inbreuk op de vrijheid van in
richting zouden rechtvaardigen. Voor zo
ver een bevoegd gezag deze samenwer
king zinvol acht, kan het zelf vormgeven 
aan dit instrument. 

De structuur van het onderwijsveld 
Hoofdstuk V gaat ervan uit dat de over
heid de zorg heeft voor een samenhan
gend stelsel van onderwijsvoorzieningen. 
Hierbij komen aan de orde de doelstellin
gen van het primair, het secundair en het 
tertiair onderwijs, de aansluiting tussen 
deze onderwijssectoren, de aard en de 
omvang van de vakken op hoofdlijnen en 
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de spreiding van de onderwijsvoorzlenin
gen. Het rapport beoordeelt de schoolty
pen aan de politieke beginselen van rent
meesterschap en solidanteit. Het gaat na 
of de voorwaarden waarbinnen de instel
lingen functioneren henzelf in staat stellen 
aan deze beginselen te voldoen (gesprei
de verantwoordelijkheid) en noemt de po
litleke maatregelen die nodig zijn om de 
scholen in de gelegenheid te stellen aan 
die beg1nselen te voldoen (publieke ge
rechtigheid). Tussen de Wet op het basis
onderwijs en de onderwiJspraktijk wordt 
een zekere discrepantie geconstateerd. In 
dit verband wordt ook de zorgwekkende 
spectaculaire groei van het speciaal on
derwijs genoemd met name waar het de 
scholen voor kinderen met leer- en opvoe
dingsmoeilijkheden betreft. De nieuwe 
houding en aanpak van de leerkrachten, 
de hulp van de schoolbegeleidings
diensten, de contacten met de scholen 
voor speciaal onderwijs zijn kennelijk 
geen adequaat antwoord op de noden 
van deze kinderen. In dit kader vraag ik 
mij dan ook af of, zoals het rapport stelt, 
rentmeesterschap en solidariteit nopen tot 
nog meer samenwerking. Het doen ver
dwijnen van de schotten tussen het regu
ller en speciaal onderwijs (biz. 96) sugge
reert dat de scholen voor regulier onder
Wijs thans niet verantwoordeliJk zouden 
ZIJn voor de leerlingen met leer- en opvoe
dingsmoeilijkheden. Dit lijkt mij niet juist. 

In dit hoofdstuk en ook elders wordt veel 
aandacht besteed aan de vormgeving 
van de eerste fase van het voortgezet on
derwiJS waarover nu meer dan 15 jaar 
wordt gediscussieerd. 

Voorstanders van handhaving van het 
categoriale systeem (zoals aangegeven in 
artikel 5 van de Wet op het voortgezet on
derwijs, WVO) stellen dat een homogene 
groepsstructuur meer garanties biedt 
voor een optimale ontwikkeling van de 
leerlingen te meer omdat de leerkrachten 
tot nu toe niet in staat ZIJn gebleken om 
adequate pedagogisch-didactlsche en 
vaktechnische differentiaties in hun aan
pak te realiseren. 
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De tegenstanders van het categoriale 
systeem zien meer 1n heterogene groeps
vorming omdat ze een onderwijsinstelling 
niet zo zeer beschouwen als een instelling 
waar ieder kind conform zijn leermogelijk
heden moet worden onderwezen, maar 
als een instelling ter bevordering van ge
lijke kansen en sociale integratie. Het 
wetsvoorstel betreffende de basisvorming 
moet leiden tot een verhoging van het peil 
van het jeugdonderwijs. Het bevat een mi
nimumpakket van veertien vakken voor 
aile leerlingen in de eerste drie jaren van 
het voortgezet onderwijs. Dit laatste impli
ceert dat de onderbouw en een deel van 
de bovenbouw van het lager beroepson
derwijs worden veralgemeend. Als gevolg 
van de invoering van de basisvorming 
worden mijns inziens het categoriale en 
het integrale model dichter bij elkaar ge
bracht. 

Het voorstel daartoe laat ruimte voor de 
scholen om zowel het egalitaire als het 
zelfontplooiingsconcept te realiseren. Het 
rapport gaat er vanuit dat mensen naast 
overeenkomsten ook verschillen hebben 
qua leervermogen en interesses die in on
derwijsinhoudelijk en onderwijsstructureel 
opzicht een vertaling behoeven. Volgens 
mij zal vanuit het christelijk geYnspireerde 
mensbeeld, dat het rentmeesterschap be
nadrukt, gekozen worden voor een school 
waar het zelfontplooiingsconcept in ho
mogeen samengestelde groepen wordt 
gehanteerd. Terwijl bij het meer door soli
dariteit ge·lnspireerde christelijke mens
beeld de nadruk zal liggen op het egali
taire schooltype met heterogeen samen
gestelde groepen. Het lijkt me een eis van 
deugdelijkheid dat structuur en inhoud zo 
zijn dat ieder kind zijn leermogelijkheden 
zo goed mogelijk kan benutten. Als basis
vorming zou leiden tot een verdere ver
groting van het aantal drop-outs acht ik dit 
geen indicatie van deugdelijkheid 

De realiteitswaarde van het voorstel 
(biz. 1 00) om naast de 14 vakken ook nog 
beroepsorienterende vakken in te voeren 
lijkt mij vanuit schoolorganisatorisch uit-
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gangspunt gering. Bovendien vormen 14 
vakken met daarnaast godsJienst of le
vensbeschouwelijk onderwijs een dusda
nig breed onderwijsaanbod dat het al 
moeilijk genoeg is om daarin een zekere 
diepgang te bereiken. En een kwalitatieve 
verdieping is toch ook nodig om bijvoor
beeld de aansluiting tussen voortgezet on
derwijs en hager onderwijs te verbeteren. 
Een grater aantalleerwegen en diploma's 
bemoeilijkt niet aileen de schoolorganisa
tie, maar noodzaakt ook tot schaalvergro
ting wat het doceer- en studieklimaat niet 
altijd ten goede komt. Daarnaast neemt de 
druk om de instandhoudingsnormen te 
verhogen hier ook toe, hetgeen op den 
duur negatief kan uitwerken op bereik
baarheid en pluriformiteit van scholen. 

Het is niet zeker of de 
kwaliteit toeneemt als de 
overheid geen 
bevoegdheidseisen meer 
stelt. 

Bovendien leidt mijns inziens een toe
name van allerlei ditterentiaties en specia
lisaties niet tot een betere disciplinaire en 
methodische vorming wat toch essentieel 
is voor initieel onderwijs. De stelling dat 
restricties van onderwijsinhoudelijke en 
beheersmatige aard van overheidswege 
moeten worden verminderd als deze af
breuk doen aan de kwaliteit van het onder
wijs, wint aan waarde wanneer zou blijken 
dat de instellingen door deze zaken niet 
wederom zelf te reguleren of door ze an
ders te regelen tot een betere kwaliteit van 
onderwijs komen. Zo moet bij voorbeeld 
nog blijken of de kwaliteit van het onder-
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wijs toeneemt als de overheid geen be
voegdheidseisen meer stelt. 

Planning en onderwijsvoorzieningen 
Het planningsbeleid van de overheid 
(Hoofdstuk VI) moet uitgaan van een 
evenwichtig geheel van onderwijsvoorzie
ningen waardoor ouders een school kun
nen kiezen die zowel in levensbeschou
welijk als in geografisch opzicht overeen
komt met hun wensen. Dit uitgangspunt 
komt onder druk door de tendens tot 
schaalvergroting die wordt ingegeven 
door demografische en financiele facto
ren en door de wens om het onderwijsaan
bod te verbreden. Op basis van het feit dat 
schaalvergroting door opheffing of fusies 
van scholen grote nadelen kan opleveren 
(beretkbaarheid, identiteit, onvoldoende 
betrokkenheid van de ouders) kiest het 
rapport niet voor ophetten van scholen en 
scholenfusie maar voor een fusie van de 
bevoegde gezagsorganen waarbiJ de uit 
deze fusie voortvloeiende nieuwe school 
of scholen moet(en) voldoen aan - tors te 
verhogen - stichtings- en ophettingsnor
men ter wille van de existentie van de 
school. Het bevoegd gezag heeft de vrij
heid om zogenaamde ondernormen te 
hanteren die betrekking hebben op vesti
gingen of lesplaatsen die de nieuwe 
rechtspersoon in stand wenst te houden 
(biz. 112). Deze ondernormen zouden het 
niveau van de huidige instandhoudings
normen moeten. krijgen. Wanneer de 
school onder de ophettingsnorm qua leer
lingenaantal zakt, maar boven de onder
norm blijft, kan zij haar bestaan veilig stel
len door een bestuurlijke fusie aan te gaan 
met een rechtspersoon met andere scho
len. Het totaal aantalleerltngen moet uiter
aard boven de ophettingsnorm blijven. 

Als een schoolbestuur besluit een kleine 
school, die zakt onder de (onder)norm, uit 
ideele overwegingen in stand te houden, 
dan zal het bevoegd gezag de kosten die 
dat met zich brengt moeten vinden op de 
eigen begrottng. Ott veronderstelt miJnS in
ziens om over voldoende leerlingen en 
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m1ddelen te beschikken niet aileen - zo
als wordt gesuggereerd - een besturen
fusle maar ook een scholenfus1e. H1erdoor 
zal de versterking van de lokale democra
tle van de onderscheiden scholen - waar
voor de commissie een hev1g ple1dooi 
houdt - stevig onder druk komen te 
staan. Waar de opheffing van een open
bare school in het geding is, brengt de ga
rantlefunctie van het openbaar onderwijs 
met z1ch dat de lokale overheid hier een 
eigen pos1tie inneemt (biz. 120). 

Het ple1dooi voor een forse verhoging 
van de st1cht1ngs- en opheffingsnormen 
leidt mijns inziens tot gedwongen fusies. In 
het advies van de comm1ssie voor de toet
sing van wetgevingsproJecten 'Verant
woordelijkheid voor onderwijs' zijnde een 
reactie op de nota van het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen 'De school 
op weg naar 2000' wordt opgemerkt dat 
art1kel 23 van de Grondwet zich ertegen 
verzet 'dat de overheid een bestuursvorm 
in grate organisatorische verbanden aan 
het biJzonder onderw1js oplegt of opdringt' 
(biz. 14). 

Volgens de commiss1e zou bovenge
noemd model een gedeeltelijke over
dracht van de plannings- en situe
ringstaak van de overheid aan het be
voegde gezag mogeliJk maken. Het is de 
vraag of deze mogelijkhe1d ook in realiteit 
is om te zetten. De commissie doet het 
voorstel een wet op de plannmg van on
derwiJsvoorzieningen in het Ieven te roe
pen die de rechtspersonen werkzaam in 
een bepaalde regia verplicht tot vrijblij
vend overleg over h1aten in het regionale 
onderwijsaanbod. Onder andere van
wege het feit dat de betrokkenen spon
taan tot eenzelfde resultaat kunnen ko
men, lijkt me het voorstel af te raden. Ook 
zonder deze wet ziJn er binnen het regu
liere planningsmechanisme namel1jk re
gionale samenwerkingsverbanden moge
liJk. Op basis van vrijwill1gheid ziJn er thans 
met name in het zuiden des lands grate 
schoolverenig1ngen voor basisonderwijs, 
voortgezet onderwiJS en hager onderw1js. 
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Waar de commissie stelt dat voor het 
openbaar en het biJzonder onderwijs de
zelfde planningsnormen moeten gelden, 
gaat ziJ kenneliJk van de veronderstelling 
uit dat de pos1tie van het openbaar onder
wijs in dezen van eenzelfde geaardheid is 
als die van het bijzonder onderwijs. 

BIIJkens artikel 23, vierde lid van de 
Grondwet - in elke gemeente wordt van 
overheidswege voldoende openbaar al
gemeen vormend lager onderwijs gege
ven in een genoegzaam aantal scholen -
en de concretisering h1ervan voor het ba
sisonderwijs in artikel54, derde lid, van de 
Wet op het basisonderwijs is dit echter niet 
het geval. Dit impliceert dat er zich om
standigheden kunnen voordoen op grand 
waarvan de lagere overhe1d een beslis
Sing moet nemen die afwijkt van het prin
cipe dat het openbaar onderwijs naar de
zelfde maatstaf moet worden beoordeeld 
als het bijzonder onderwijs. Afhankelijk 
van de concrete situatie ter plaatse, zal de 
laatste school in een dorp een openbare 
instellmg ziJn of n1et. Ter voorkoming van 
de instelling van een derde Pacificatie
commissie stel ik de commissie dan ook 
voor er niet naar te streven bovenge
noemde stelling in beleid om te zetten. 

De bekostiging 
In hoofdstuk VII worden de verschillende 
bekostigingsmethoden van het onderwijs 
getoetst aan de beginselen van rechtsge
lijkheid, rechtszekerheid, soevereiniteit en 
subsidiariteit. De bekostiging van zowel 
het openbaar als het bijzonder onderwijs 
is een gevolg van de publieke verantwoor
delijkheid om het bevoegd gezag, inge
volge de eigen verantwoordelijkheid, de 
gewenste activiteiten te Iaten verrichten. 
De commissie geeft de voorkeur aan bud
getbekostiging boven het huidige decla
ratiestelsel. Gegeven de vele voorwaar
den die bij een budgetbekostiging via de 
lump sum moeten worden gesteld, - ook 
de Commissie-Hirsch Ballin gaat hiervan 
uit - is het de vraag of dit systeem voor de 
onderwijsinstelling voldoende beleids-

525 



ruimte biedt en leidt tot een doelmat1ger 
besteding van m1ddelen. Bovendien moet 
nog blijken of een eventueel grotere band
breedte ook daadwerkeltJk door de be
voegde gezagsorganen zal worden be nut 
om tot een meer un1ek en kwal1tatief beter 
personeels- en materieel bele1d te komen. 
Terecht wijst het rapport outputftnancie
nng af waar het kmderen in de leerpltch
tige leeftijd betreft. Voor zover outputfinan
ciering in de zin van rendementsflnancie
ring prestatieverhogend werkt voor do
centen en leerl1ngen c.q. studenten 1n de 
hogere vormen van onderw1js is het post
tiel te waarderen. Ten aanzien van de 
vraag of de overheid de ouders of stu den
ten moet financ1eren via onderwtjswaar
debonnen (vouchers) of de onderwiJSin
stelling rechtstreeks komt de comm1ssie 
tot de conclusie dat de rechtspersoon 
moet worden gesubsidieerd. 

Naast de door de commissie genoem
de argumenten rechtvaardigt mljns in
ziens ook het karakter van de instellmg als 
non-profijtelijke profess1onele organisatie 
een directe bekostiging. Het onderwiJS 1s 
qua doelstelling n1et te vergelijken met het 
bedriJfsleven waar het 'de klant is koning'
principe geld!. Het onderw1js heeft een 
eigen onderwijskundige, pedagogische 
en culturele doelstelling met eigen nor
men, waarden en kwaliteitseisen dte niet 
altijd hoeven te stroken met de wensen 
van de leerling c.q. de student als klant. 

Deugdelijkheidsbewaking 
In hoofdstuk VIII stelt de comm1ss1e dat zo
wel de onderwtjsinstelling als de overhe1d 
- op weliswaar verschillende gronden -
verantwoordelijk ziJn voor de kwaliteit van 
het onderwiJS. De kwaliteitsbevorderende 
en deugdelijkhetdsbewakende taak van 
de overhetd wordt nader uitgewerkt. De 
kwaliteitsbevorderende maatregelen be
treffen het faciliterend beleid van de over
heid zoals bekostiging, stichtmgsnormen 
en een adequate opleiding voor onder
wijsgevenden. Daar de kwalite1t van het 
onderwiJS voornameltjk wordt bepaald 
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door de kwaliteit van de leraren, had ik 
verwacht dat een rapport met als titel 
'Ruimte voor kwaliteit' zich in eerste in
stantte met de kwalite1t van de leraar zou 
bezig houden. 

·Daann en n1et in specifieke voorschrif
ten liggen de grootste waarborgen der 
deugdeltJkheid, want met bekwame on
derwiJzers en een goed toezicht 1s het 
moeilijk om slecht onderwiJs te geven, 
even moeilijk btjna om goed onderwiJS te 
geven met slecht toezicht en slechte on
derWtJzers·, zo sprak P Cort van der Lin
den ttjdens het parlementaire debat over 
onderwijspacificatie in 1916. Daar de 
deugdelijkhetd van het primair en secun
datr onderwiJS voornamelijk wordt be
paald door de kwalite1t van de docent. 
acht 1k een meer dominant beletd door de 
overheid ten aanzien van lerarenopletding 
en nascholing gewenst. De vnjheid van 
richting en inrichting van het biJzonder on
derwiJs en de eerbtediging van gods
dienst en levensovertuigtng btJ het open
baar onderwiJs beperken de wetgever 1n 
ziJn vrijheid deugdeliJkheidseisen te stel
len. Erkende deugdelijkheidseisen ziJn 
voorschriften omtrent vakken, examen
eisen en bevoegdhetdseisen van docen
ten. 

De commissie wijst het voorschrijven 
van emdtermen door de wetgever voor 
het basisonderwijs af, daarentegen IS z1j 
bereid abstract geformuleerde inhoude
lljke eindtermen voor enkele vakken in de 
eerste lase van het voortgezet onderwijs 
te gedogen. TerwiJI er een redel1jke con
sensus is over het lett dat het voorschriJ
ven van gedetailleerde eindtermen n1et 
juist 1s. zljn de men1ngen over de geoor
loofdheid van abstracte emdtermen ver
deeld. De Commissie-Hirsch Ballin wijst -
m1jns mziens terecht - het centraal voor
schriJven van eindtermen af. Daar ab
stracte eindtermen beperkt van diep
gang, reikwijdte en sturend vermogen 
moeten ziJn, omdat z1j op aile scholen be
horen te worden aangeboden, hebben z1j 
mijns inziens geen meerwaarde voor de 
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kwaliteit van het onderwijs. Er is dienten
gevolge - mede in het kader van doeltref
fendheid en proportionaliteit - geen 
rechtvaardigingsgrond voor de overheid 
om inhoudelijke eindtermen voor te schrij
ven. Daar de overheid voorschriften kan 
geven voor eindtermen in het kader van 
de lerarenopleiding, voor de vakken en de 
eindexamens, is er mijns inziens een vol
doende gemeenschappelijke canon van 
kennis waar het de basisvorming betreft 
aanwezig, te meer als hierbij de professio
naliteit en de door de docent te hanteren 
leermethode betrokken worden. 

Zo gewenst zou de wetgever de bijzon
dere scholen kunnen voorschrijven dat zij 
zeit gemaakte emdtermen in het leerplan 
opnemen. Het ple1dooi van de commissie 
voor een vrije ruimte van 50% lijkt mij te 
vergaand. Als de overheid de eindtermen 
n1et voorschrijft heeft de school namelijk al 
een grote beleidsvrijheid. Als in het kader 
van de basisvorming de invoering van 14 
vakken voor een aantal LBO-achtige leer
lingen te veel wordt geacht in verband met 
hun leervermogens, lijkt het me verder 
juist dat het bevoegd gezag ter voorko
m1ng van drop-out de mogelijkheid krijgt 
om enkele vakken van het basisvor
mingspakket in de loop van de periode 
van de basisvorming te vervangen door 
meer op het beroepgerichte vakken. Daar 
de gepretendeerde kwaliteitsverhoging 
niet aileen ontstaat door een verbreding 
van het leerstofaanbod maar ook door 
een verdiep1ng ervan, acht ik een verbre
ding zoals de commissie voorstelt onge
wenst. 

Slot 
In de inleiding stelt de commissie zich te
recht de vraag of afstandelijke besturing 
- een begrip dat verandering wil bren
gen in het verkeer tussen de overheid en 
de onderwijsinstelling - per defin1tie leidt 
tot autonomievergroting en wat nog be
langrijker is tot verhoging van de kwaliteit 
van het onderwijs. Het betoog van de 
commissie om zoveel ruimte te kriJQen als 
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nodig is om als goed rentmeester te kun
nen functioneren naar de leerlingen, ver
dient mijns inziens ondersteuning. Omdat 
de ontplooiing van de talenten van de leer
lingen primair wordt bepaald door de 
competentie van de docenten, de school
organisatorische en pedagogisch-onder
wijskundige kwaliteiten van de schoollei
ding en het ideaalbeeld van de school, ligt 
de primaire ruimte voor deugdelijk onder
wijs immers bij de school zelf. De grootste 
uitdaging voor het rentmeesterschap zal 
zijn om de verkregen ruimte adequaat te 
benutten. Het is een moedige onderne
ming om de kernbegrippen van de 
zelfverantwoordelijke samenleving (rent
meesterschap, gerechtigheid, solidariteit 
en gespreide verantwoordelijkheid) sa
men met de publieke gerechtigheidsbe
ginselen (rechtsgelijkheid, rechtszeker
heid, soevereiniteit en subsidiariteit) te re
lateren aan ons onderwijssysteem met zijn 
twee substelsels. Het rapport geeft een 
goed beeld van de achtergronden van het 
CDA-denken en sluit goed aan bij de vra
gen van het beleid. Oat het door de com
missie ontworpen stelsel een logisch ge
volg is van de toepassing van bovenge
noemde begrippen en uitgangspunten, 
heb ik bij lezing van het rapport niet altijd 
duidelijk kunnen constateren. 

Daar ik mij bij de beschrijving van de in
houd en mijn commentaar in hoofdzaak 
heb beperkt tot datgene waarvan ik vind 
dat het beter is dat het op deze wijze niet in 
beleid wordt omgezet, kan de rijkdom van 
het boek in mijn korte bespreking onvol
doende tot zijn recht komen. Om die rijk
dom te ervaren ware het aan te bevelen 
het boek te lezen en wat nog belangrijker 
is: de beleidsmakers dienen de bedoelde 
ruimte voor onderwijskwaliteit ook daad
werkelijk te realiseren. De studie bevat 
een interessante en substantiele bijdrage 
aan de onderwijspolitieke discussie. 
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Mr. J.J.A.M. van Gennip 

Maatschappelijke 
verantwoordel ij kheid 
in de jaren negentig * 

Verbanden van verwanten hebben een 
nieuwe betekenis. Vragen met een ethi
sche inslag, over de positie van identiteits
gebonden organisaties, over de inrichting 
van de samenleving, komen sterk op. 

Een agenda voor de toekomst: geen 
waarzeggerij, maar ook geen serie actie
punten voor het heden. Dit is exact waar 
het in het maatschappelijk en kerkelijk de
bat in Nederland aan schort, het is in een 
bepaald opzicht ook de spanning waarin 
de bijeenkomst over het Conciliaire Pro
ces in mei jongstleden in Bazel vervat was. 
Politieke programma's beperken zich tot 
de horizon van vier jaren. Het zijn dichtbij
opnames waaraan het perspectief ont
breekt en zijn daarom niet zelden zonder 
vertekening. De echte achtergrond, maar 
ook de bredere plaatsbepaling ontbreekt. 
In vier jaren tijd zijn de echte ontwikkelin
gen in de samenleving nauwelijks zicht
baar te maken. Kleine correcties op maat
schappelijke ontwikkelingen, zoals wat 
meer woningen voor eengezinshuishou
dingen, blijken achteraf symptomen voor 
de in de langere tijdsgolf wei zeer zicht
bare individualisering. De toevoeging van 
een derde - open bare - lagere school in 
een middengroot dorp - volstrekt verant
woord vanuit de veranderde voorkeuren 
van ouders - blijkt op middellange ter
mijn de beslissende voorwaarde voor die 
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algemene school als enige overleving in 
de dan duidelijk geworden combinatie 
van secularisatie en demografische ont
wikkelingen. De Conferentie over het Con
ciliaire Proces in Bazel leverde weer die 
spanning op: een wereld zonder kernwa
pens, zonder wapenhandel, zonder schul
den, zelfs niet in Oost Europa. Oat is 
kortom, een wereld die weliswaar op het 
wenslijstje van een ieder staat, maar die in 
zijn normativiteit geen agenda oplevert 
voor iemand die vanuit de realiteit van het 
nu, met haar verscheurdheid, beperkin
gen en haar mogelijkheden, actie wil voe
ren en een pad wil uitzetten en daarbij be
reid is binnen grenzen vuile handen te ha
len. 

lk denk daarom dat het van uitzonderlijk 
belang is in het maatschappelijke en ook 
het kerkelijke debat tijdsspannen te slaan, 
die de dikwijls vertekende realiteit van de 
kortere periodes overschrijden, maar niet 
de pretentie hebben de samenleving voor 
de periode van een volledige generatie te 
regelen. Dan worden ze volledige specu
latie, futuristisch en daarmee utopistisch 
en niet meer uitnodigend tot actie en parti-

Mr J J A.M. van Genn1p (1939) IS plaatsvervangend 
d~recteur-generaallnternat1onale Samenwerk1ng van het M1-
n1stene van Bu1tenlandse Zaken 
'D1t art1kel •s gebaseerd op een mle1d1ng van de auteur voor 
het Kathol1ek Centrum voor Overleg en Vorm1ng op 26 me1 
1989 onder de t1tel 'Om de agenda van de toekomst Het 1s 
geschreven op persoonl11ke t1tel 
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cipatie. Het gezegde van Augustinus: 'Wij 
zijn de tijden', krijgt ziJn zin van opdracht 
en realisme niet in het perspectief van van
daag, noch in het perspectief van een ge
neratie, maar in de vraag hoe die genera
tie die 'in media vita' staat die we reid gaat 
achterlaten aan een volgende generatie. 

Richtinggeving of bescherming: het 
gaat in de komende 8 a 12 jaar om beslis
singen, om dilemma's, om agendapunten 
van individuen, maar ook - en dat is het 
nieuwe - beslissingen die buiten de kring 
treden van de twee klassieke maatschap
pijen, die van Kerk en Staat 

'De we reid ligt in kringen om ons heen', 
schreef Troelstra. Een agenda voor de 
toekomst speelt zich at in vier kringen of ni
veaus van besluitvorming, die niet over
geslagen en niet met elkaar vermengd 
kunnen worden: 
-de intercontinentale kring, de wereld 

van de multilaterale organisaties waar
onder de VN, het IMF en de Wereld
bank maar ook de Wereldraad van Ker
ken en de Catholica. 

-de continentale kring, het Europa met 
de EG maar ook de West-Europese 
Unie, de Raad van Europa en mis
schien de Europese kring van de Atlan
tische Oceaan tot over de Oeral, het 
Europese huis, ook het Europese kerke
lijke treffen voor het eerst in Bazel, over 
de grenzen van Oost en West, van refor
matie en katholiciteit en orthodoxie 
heen. 

- er is ten derde nog steeds en niet in af
nemend belang de nationale staat, de 
Nederlandse kring. 

-en er zijn tot slot die wat weggevallen 
verbleekte kringen direct om ons heen 
van paroch1e en school, verenigingsle
ven en familie. 

De intercontinentale uitdaging 
De grate winst van de afgelopen Jaren is 
dat de intercontinentale problematiek dul
deiiJk benoembaar is geworden, en daar
door voorwerp van handelen, bijvoor
beeld 1n dat Conc111a1re Proces. De ko-
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mende 8 a 12 jaren zullen w1j de blauw
druk moeten opleveren en het echte be
gin met de bouw in een strak tijdschema, 
en een mandaat waar moeten maken 
waarbij de drie grate nieuwe probleemvel
den worden aangepakt: 
a de Noord-Zuid-verhouding; 
b de milieuproblematiek of wat zoveel 

beter genoemd wordt, de opdracht tot 
behoud van de schepping; 

c een veiligheidsstelsel in een wereld 
waarin de machtsverhoudingen radi
caal veranderen. 

a. De Noord-Zuid-problematiek. De kern
woorden om de nieuwe dimensie van de 
Noord-Zuid-problematiek te duiden zijn 
wezenlijk veranderd. Niet zo zeer de deko
lonisatie afmaken, armen en honger1gen 
soelaas bieden, dat ook, maar veel meer 
zaken als: 
- wat is hun plaats in de economische, so

ciale, culturele wereldorde? 
-hoe doorbreken wij de automatismen, 

waarbij zonder ingrijpen de pos1tie van 
de armere helft in de wereld verhou
dingsgewijs steeds zwakker wordt? 

-hoe doorbreken wij wat in de recente 
pauselijke encycliek Sollicltudo rei Sa
cia/is, 'zondige structuren' worden ge
noemd? 

-hoe betalen wij een rechtvaardig loon 
voor hun produkt, hun arbeid? (Wan
neer hebben wij dat meer gehoord?) 

-hoe krijgen ze uberhaupt de kans hun 
zaken te verkopen? 

-hoe keren wij de netto geldstroom om 
die nu van de armere Ianden naar ons 
gaat: door verhoging van de totale hulp
inspanning van de industrielanden, 
door ons echt te realiseren dat schuld uit 
het verleden het heden verhypothe
ceert en, door bezuinigingen op onder
wijs, voed1ng en gezondheidszorg, ook 
het Ieven voor ten minste de komende 
generatie. 

-hoe antwoorden wij op de echte grote 
verworvenheid van de afgelopen jaren 
in tal van ontwikkelingslanden: de de-
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mocratische golf. Moet die stoppen bij 
hun grenzen of breidt inspraak, ver
maatschappelijking, participat1e zich op 
wereldn1veau uit? En vooral Hoe henn
neren wij ons de lessen van Weimar dat 
geen democat1e d1e de aspiratie van de 
stemmers nu moet beantwoorden, stand 
houdt tegen massale werkloosheid, hy
perinflatie, sociale ontworteling. 

b. De opdracht tot behoud van de schep
ping. Allereerst het inzien dat de belasting 
van het milieu nu nog voor 80% de verant
woordelijkheid van onze 20% van de we
reldbevolking is. Maar ook de erkenning 
dat de echte oplossingen genomen moe
ten worden en op korte termiJn - 'de tijd 
dringt' - en op het supranationaal, mon
diaal niveau. The Financial Times, toch 
niet het huisorgaan van de Groenen, 
schr1jft met bewondering dat Lubbers het 
was, die de Amenkaanse president tegen 
de eigen adviseurs in had weten te over
tulgen van de noodzaak van een interna
tionale aanpak van het zogenaamde 
broeikaseffect Den Haag kende het initia
tief van een internat1onaal fonds tegen de 
aantasting van de ozonlaag. Maar het 
beslissende moment is de totstandkoming 
van een pendant van de Un1versele Ver
klaring van de Rechten van de Mens een 
Charter tot bescherming en behoud van 
de natuur, normgevend, internationaal, 
en afdwingbaar. Oat is in 1eder geval een 
du1delijk agendapunt voor de komende 
jaren. 

c. De nieuwe bewapeningswedloop. De 
snel oplopende bewapening in de Derde 
Wereld aileen al, soms hun nuclearisatie, 
en ook de nog steeds groeiende kloof in 
bewapening tussen de ge'fndustriali
seerde wereld en de rest, heeft ook hier 
een zeer duidelijk benoembaar dilemma 
op tafel gelegd: ofwel de wapenopeenho
ping en -handel naar, van en tussen de 
armste Ianden gaat rucksichts!os door te
genover en over aile andere oplossing 
vragende problemen; de vele conflicten 
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worden met die nieuwe geweldsspiraal 
uitgevochten; of zij en vooral wij zijn bereid 
een deel van de bewapening en een deel 
van het nuclea1re schild in te leveren voor 
een multilateraal en supranationaal veilig
heldssysteem: verdragen tussen Ianden, 
een mondiale veiligheidsstructuur en de 
centen ervoor, zodat niet zoals in Namibie 
nu, de gouden vrede gekocht moet wor
den met een paar koperen stuivers. 

Het gaat niet over een utopische 
agenda; het gaat niet om de onmiddellijke 
afschaffing van kernwapens, over een ab
soluut verbod op wapenhandel, of een to
tale kwijtschelding van schulden, een on
middellijke sluiting van de kerncentrales, 
zoals zo vel en in de agenda van het Conci
liaire Proces nu wensdromen uiten en zich 
aldus m(;lrginaliseren. Het gaat om een 
agenda van haalbaarheden, maar ook 
van een programma van offers, corredles 
en perspectieven op middellange termijn, 
in een wereld, die aileen als een wereld 
'onze gemeenschappelijke toekomst' kan 
garanderen. 

De Europese kans 
Realisme en zin voor de geschiedenis 
brengen ons tot een aangriJpen van de 
Europese Kans. het opbrengen van een 
maximum aan inspanningen en aan mid
dellange termijn-investeringen, pol1tiek en 
mensel1jk, in dat nieuwe Europa. Ook hier 
weer is de beperking van de horizon tot 
1992 1n de formulering van die agenda 
niet aileen maar een voordeel. Perspectief 
moet er blijven op de minstens even be
langrijke andere kansen en vragen. 

Het Europese Huis 
Daar is op de eerste plaats de verplichting 
van het Europese Hu1s, of beter het 
Europa met de twee longen: West en 
Oost! Per week ongeveer doen zich ont
wikkelingen voor in Oost Europa die de 
profeet ervan vijf jaar geleden nog een 
verwijsbrief naar de psychiatrische inrich
ting zou hebben gegeven, in Oost Europa 
misschien letterlijk. De immobiliteit, de fan-
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tasieloosheid, de g1erigheid van het Wes
terse dee\ van Europa om hterop 1n te spe
len is echter benauwend Massie! zouden 
wiJ nu open moeten stellen onze un1vers1-
teiten, onze mternationale instituten, onze 
kader- en bednJfsscholen voor samenwer
kmgsvormen met het Oosten. Kansen 
moeten we geven, adv1ezen. cursussen 
vanu1t onze bedriJfswetenschappen, onze 
landbouwkenn1s. onze politicologie en ml
lteudeskundighetd, maar ook kansen voor 
hun gezondhe1dswetenschappers, hun fl
losofen, hun l1teratoren, hun theologen. 

Het Westen reageert 
immobiel, gierig en 
fantasieloos op 
verandering in Oost 
Europa. 

Uitwissel1ng. bemoediging, toerusting 
maar wederztJds. 1n erkennmg dat ar
moede en ideologische dictatuur geen 
Oosteuropees monopolie ziJn. Het gebod 
van dtt najaar 1s zelfs a\ een program tot in
tenslvering van contacten met Oost 
Europa, l1efst onder de paraplu van zo' n 
tnstellmg als de Raad van Europa. 

De demograf1e 
Helaas is er meer dat West en Oost 
Europa b1ndt dan aileen positieve zaken 
milieu za\ ik hier niet behandelen maar wei 
is er als Europees probleem de demogra
fte zoals WIJ dat deftig noemen de vergrij
zing. ofwel het probleem van onze kind
onvriendelijke. sommigen zullen zeggen 
kmd-v1jandige cultuur 1n West en Oost 
Geen m1sverstand het gaat niet om een 
n1euwe pro-natalistische politiek. Het gaat 
wei om de real1ser1ng van de consequen-
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ties van een voortgezette trend van een zo 
gennge reprodukt1e. Zeer snelle omslag 
zal optreden 1n de getalsmatige verhou
dtng tussen JOngeren en ouderen. De ge
volgen van d1e omslag zijn bekend voor 
het nu en voor de toekomst: in econo
mtsch en werkgelegenheidspolitiek op
zicht. In wezen gaat het om de vraag of de 
mechan1smen in een maatschappiJ deu
gen d1e kenneliJk een te zware ontmoedi
ging ziJn voor d1egenen die dat willen, om 
een het 1ndiv1du beperkende levensver
bintenls en een gezinsvormende samen
levlng aan te gaan. De pol1tiek kan indivl
duele verantwoordelijkheid, zeker hier 
ntet, substitueren. Wie zich bovend1en de 
econom1sche voordelen van grote en 
groeiende gezinnen op het platteland nog 
tot 1950 herinnert, zal niet de historische 
vergissing begaan om de huidige antina
talistische instelling af te zetten tegen een 
soort idealisme van vroegere generaties. 
Mijns inziens 1s de centrale vraag of het on
omkeerbare proces van vrouwenemanci
patte in ziJn de man en de samenleving ra
kende consequenties n1et halverwege is 
bl1jven steken? Agendapunt voor het ko
mend decennium wordt hier wat is eman
cipatie meer dan dat de vrouw aan het for
meel arbeidsproces IS gaan deelnemen 
en voor de rest alles bij het oude blijft Dan 
is het gewoon een verdubbeling van de 
mannenrol, zoals het Oosteuropese mo
del gewoon neerkomt op dubbel werken 
voor de vrouw. Vanuit de veronderstelling 
dat de vriJheid om kinderen te krijgen indi
viduele en collectieve offers vraagt, moet 
er een serieuze discussie op gang komen 
over vragen als twee-ouderverlof; wetge
ving inzake herintreding in het arbeidspro
ces voor degene, vrouw 61 man, die voor 
een periode van een of meerdere Jaren de 
zorg voor kind en werk niet wil combine
ren; gemakkelijker hanteerbare fiscale 
aansprakel1jkheidsregelingen voor dag
gastgezinnen enzovoort. 

Mediastructuren 
Met het vorige aandachtsveld komen wij 
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in de kern van de overdracht van normen 
en waarden, een van de centrale vragen 
waar de Europese politiek heden voor 
staat. De vraag naar de mediaordening, 
normering en de veiligstelling van het al
ternatief. Als ergens een vierjarige periode 
te kart is om beslist aanwezige trends te 
kunnen vastpakken dan hier. Wat op korte 
termijn lijkt te gaan om politieke ruimte 
voor de mogelijkheid van een commer
ciele aanvulling op hier volgens zuilen en 
elders volgens staatsconcentraties geor
ganiseerde media, roept nu een andere 
vraag op: het zich uitbreidend aanbod 
van commerciele visuele media, maar ook 
van videoketens, van de gedrukte media, 
roept allang niet meer de vraag op of dit 
nog te stoppen is of in zijn essentie tenor
meren en te corrigeren. De centrale vraag 
van Europa wordt: is er over 10 jaar voor 
het individu, de opvoeder die een over
dracht van andere waarden wil dan con
sumentisme, geweld, seksualiteit, succes, 
nag een voldoende alternatief? Voor me
dia-wetgevers en -makers, voor journa
listen en producenten een enorme op
gave, uiteraard als wij denken aan in
standhouding van bepaalde omroepen 
en bladen maar oak als wij den ken aan de 
noodzaak van de produktie van kleinscha
lige media. 

Het platte/and 
Er is een vierde punt op de Europese 
agenda dat een onmiddellijke actualiteit 
heeft maar lijdt aan gebrek aan een sa
menhangende toekomstvisie en waarde
geving: de omslag in het Europese land
bouwbeleid. Oak hier kunnen wij weer 
kortzichtig bezig zijn: de onvermijdelijk
heid van produktiebeperking op korte ter
mijn. Maar op langere termijn moeten we 
de explosief groeiende behoefte aan 
voedsel van de wereldbevolking - met 
waarsch1jnlijk grate structurele tekortsitua
ties - afzetten tegen het perspectief van 
de nu nog snel toenemende produktiemo
gelijkheden - vooral op biotechnologi
sche gronden - in Europa. Het gaat ook 
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hier weer niet om een beetje bijstelling, 
maar om de vraag of er over 20 jaar nag 
een leefbaar platteland zal zijn met scho
len en winkels, postkantoren en kerken en 
of hetland rond de dorpen grauw of groen 
zal zijn. Laat ik het omdraaien: de boer, 
het boerengezin staat voor de cultivering 
van de natuurten bate van de mens. Het is 
volstrekt antihistorisch op een moment dat 
iedereen spreekt over herstel en voorrang 
van de natuur - dat kan aileen door men
selijk ingrijpen - die groep die echt weet 
hoe met de natuur om te gaan, daaruit te 
Iaten wegtrekken. Wij doen niets meer of 
minder dan dat de besparingen op het 
Europese landbouwbeleid, worden ge
bruikt voor opvoering van de individuele 
consumptie! Als de bevolking van Europa 
bossen nodig heeft, Iangen, leefruimte, 
dan is dat een nieuwe behoeftevoorzie
ning, collectief en individueel, naast de 
eerdere behoeften aan vlees en andere 
eetwaren bijvoorbeeld. Oat vraagt om een 
produkt dat het platteland oak kan leve
ren. Om het nag duidelijker te zeggen: de 
3% besparing op akkerbouwprodukten 
hebben nauwelijks effect op de consu
mentenprijzen maar als er regelingen wa
ren getroffen voor terugploeging van die 
besparingen naar het platteland als zoda
nig, waren zein Nederland goed geweest 
voor de braaklegging van 10.000 ha, 
braaklegging die met geringe premiering 
aangevuld kan worden voor herbebos
sing, extensieve veehouderij, herbehei
ding etc. De centrale vraag is: wordt de 
boer producent van gezond milieu en blijft 
het platteland een tehuis voor een belang
rijk gedeelte van de Europese bevolking, 
voor wie er wil Ieven, werken, tijdelijk op 
krachten komen, of in een bepaalde le
vensfase zien dat het goed was? Oat kan 
aileen als wij bij de omslag in de landbouw
politiek onze gretigheid bedwingen en de 
verlaging van de prijzen niet als een klein 
buitenkansje zien, maar als wij in ieder ge
val die besparingen reserveren voor de 
leefbaarhouding van dat platteland. 
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Minderheden en vluchtelingen 
Bezinning op het gezicht van Europa, 
heeft betrekking op de plaats van de min
derheden (hoe lang nog ziJn ze dat'l), 
asielzoekers en hun maatschappelijk en 
culturele ruimte, die hier en daar leidde tot 
de oprichting van een islamitische school. 
Wat willen wij met onze leefruimte, natuur
lljk en economisch, met ons ras, met onze 
eigenheid. Utopieen en gemakkelijke for
mules liggen voor de hand, maar ook de 
wat oudere winkel1er in het stadshart van 
Rotterdam heeft recht op een leefbare om
geving. Het apartheidsdilemma is geen 
monopolie van Zuid Afrika, ook in zijn 
nuances niet. Willen wij in dat ene Europa 
ook de menselijke, ook de interraciale inte
gratie bevorderen, en onze kans op be
houd van onze sociale en culturele identi
teit, dan zullen wij ruimte voor echte parti
cipatie moeten scheppen voor de ver
vreemding, in de democratische besluit
vorming, 1n de woongelegenheid, in 
scholing en maatschappelijk Ieven. De 
Amerikaanse agenda en verworvenhe
den van hun integratiemodel zijn mis
schien hier leerzaam, of willen wij - soms 
onder het mom van ruimdenkendheid -
minderheden zich voorallaten concentre
ren in eigen instellingen en getto's. Tot 
diezelfde cluster van agendapunten be
hoort de formulering van een Europees 
beleid ten aanzien van vluchtelingen en 
asielzoekers. Herstel is ook van functie en 
getuigenis van kerken, christelijke ge
meenschappen en religieuze groepen bij 
het invullen van medemenselijkheid, ook 
bij een moedige maar realistische poging 
communicatie tot stand te brengen tussen 
hen die nog Interesse en belang bij de hui
dige samenleving hebben en zij die daar
uit gedes1ntegreerd z1jn. Ruimte dus voor 
een nieuw en zelfs en1gszins gestructu
reerd apostolaat en caritas. 

Nederlandse inbreng 

De Vierde Wereld 
Hier komen wij op het grensvlak van Euro-
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pese en Nederlandse problematiek: de in
tegratie van de Vierde Wereld in onze sa
menleving. Hoe voorkomen wij in onze sa
menleving de tweedeling, de ontwrichting 
en opsplitsing? Er moet ruimte zijn voor 
economische produktiviteit en zingeving, 
ruimte voor de creatieve krachten, die ons 
bestel, economisch, sociaal en cultureel 
vormgeven. In de afgelopen jaren is ge
werkt aan herstel van die ruimte. Maar 
kunnen binnen die ruimte groepen een lift 
krijgen die minder krachtig zijn, de niet op 
verkeerd geschoolden de misbruikten of 
de te vroeg verteerden, de non-conform is
ten en de uitgestotenen? Wat nodig is voor 
alles, is een visie op een ge1ntegreerde 
Nederlandse samenleving, een antwoord 
op de automatismen van de tweedeling, 
een antwoord op de vraag in hoeverre die 
automatismen ook veroorzaakt zijn door 
immobiliteit, ontbreken van prikkels tot 
participatie. 

De identiteitsgebonden organisatie 
Een tweede agendapunt voor die Neder
landse samenleving voor de komende 
tien jaren is zonder meer de vraag naar de 
positie en functie van de identiteitsgebon
den instellingen en organisaties. Voor het 
eerst zien wij in de opiniepeilingen - ik 
ken uiteraard hun betrekkelijke waarde -
dat slechts een minderheid van de Neder
landse bevolking zich lid wil noemen van 
een christelijk kerkgenootschap. Wat vijf 
jaar geleden nog beschouwd werd als 
een achterhaalde discussie vlamt op: is 
godsdienst en vereniging op identiteits
grond aileen prive-aangelegenheid? De 
actuele positie van het CDA hoeft niet con
junctureel te zijn. Constant voorwerp van 
zorg en aandacht is de spanning tussen 
de positie van brede volkspartij of die van 
werkelijk op identiteit aanspreekbare poli
tieke beweging, wat programma en repre
sentanten betreft. Het is een vraag die niet 
exclusief aan die organisatie gesteld mag 
worden, maar die aile zich op Christus be
roepende organisaties aangaat, als zij niet 
hypocriet van twee walletjes willen eten. In 
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dit beraad en dat van de Vereniging van 
Katholieke Maatschappelijke Organisa
tles (VKMO) staat die vraag centraal. 
Restauratie is het slechtst denkbare ant
woord, maar als 1nstellingen, voorzienin
gen, voorschriften een diep doorleefd en 
diep en breed gedragen en gernspireerd 
belang betreffen, is het legitiem er hard, 
heel hard voor te vechten. 

Bestuur en bio-ethiek 
En tot slot staat op de nationale agenda 
een punt dat de grootste creativiteit en 
princ1paliteit vergt, wetenschappelijk en 
maatschappelijk inzicht, ethische en theo
logische bijdragen voor een serieus ge
sprek en toerustlng, gewetensvorming, 
bestuur- en wetgeving en wei inzake het 
probleem van de biologische manipula
ties van mens en natuur, zorg voor het be
ginnende en eindigende Ieven, de norme
ring van de nieuwe macht van de mens 
over soorten van Ieven en individueel Ie
ven. Het is te hopen dat voldoende bij 
bestuurders en beleidsmakers, politici en 
researchers doordringt wat onze zorgen 
op dit punt zijn. De mogelijkheden nege
ren of terugdraaien kan niet meer, norme
ren wei. 

Per Jaar wordt duidelijker hoe ingriJpend 
- op hoe korte termijn al - dit vraagstuk 
word!. Welke rechten heeft het menselijke 
Ieven zelf, maar welke ook de terminale 
patient als proefkonijn. Niet aileen mani
pulatie, maar ook welke boom van kennis 
moet omheind worden: voor de verzeke
ringsmaatschappij die te weten kan ko
men wat mijn vermoedelijke doodsoor
zaak zal z1jn, voor de zwangere moeder, 
die al heel vroeg gaat weten welk geslacht 
maar ook welke kwaliteit van Ieven haar 
vrucht zal hebben, voor de arts die steeds 
grotere behoefte heeft aan menselijke 
organen - ook embryonale kweek
sels - voor genezing van andere men
sen. 

Vragen oak als welk ingrijpen in het hu
welijk van dierlijk Ieven en techniek is nog 
verantwoord en waar liggen de grenzen 
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van het 1ntellectuele eigendomsrecht als 
het gaat over de schepping van n1euwe le
venssoorten - dierlijk en plantaard1g De 
bus van de b1o-ethiek njdt al, maar zonder 
chauffeur aan het stuur. ze1 de Amen
kaans-Nederlandse hoogleraar in de bio
ethiek aan de Georgetown-University, 
prof. Hellegers. Voor katholieke organlsa
ties ligt h1er een enorme uitdaging tot be
zinning en formulering van voorstellen. 
niet in angst of bedomptheid, maar wei in 
het beset van de noodzaak van norme
nng, toezicht, grensbepaling. Deze mate
rie is niet meer ged1end met een stand
punt van 'laat maar aan de medici over'. 

Het eigen milieu 
Een agenda van de toekomst behoeft als 
noodzakelijk complement de Wlsselwer
king tussen individu en diens onmiddel
lijke omgeving. Oat is tot op zekere hoogte 
prive, maar wei een sociaal gebeuren: 
een sociaal gebeuren waar en 1ndividu en 
poltiek, maar ook de maatschappelijke or
ganlsaties een belangriJke toerustlng kun
nen geven, vooral bij het doorbreken van 
eenzaamheid, het scheppen van een fo
rum voor verwantschap en uitwisseling 
van emoties en observaties. 

De werkelijke verarming 
van de cultuur is dat 
weinigen gegund is 
kinderen in hun nabijheid 
te hebben. 

Aileen generatiegenoten? 
lk denk dat op de eerste plaats speelt hoe 
wiJ in onze hedendaagse cultuur omgaan 
met onze verticale relat1es. Er heeft een 
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dramat1sche verschuiving plaats gevon
den naar contacten tussen generatiege
noten, collega's, sportvnenden, mederei
zigers ten kosten van onze contacten met 
een vorige en latere generat1e. Het is een 
ontw1kkeling d1e versterkt is ten opz1chte 
van de oudere generat1e door stedelijke 
plann1ng, isolering en door nieuwe mobili
teit van jongeren, zodat wemigen de bij
belse zege gegund 1s om dagelijks de kin
deren, laat staan de kmdskmderen, in de 
nabiJheid te hebben de werkelijke verar
mlng van onze cultuur. En als spiegel
beeld het is n1et aileen gebrek aan aan
dacht voor kinderen, het gaat in onze sa
menleving met ZIJn beperkte horizon ook 
om verval van waardenng voor hen d1e 
zich wei met die klnderen bezighouden, 
het verval in aanzien van de onderwiJ
zende, de leraar, zelfs de docent, in een 
generat1e. 

Nieuwe knngen van vertrouwdheid 
In relatie daarmee doet zich een zeer ken
merkend probleem voor, voor de Euro
pese, althans de Noordeuropese mens: 
hoe creeer 1k nieuwe kringen van ver
trouwdheld en verwantschap om miJ 
heen, 1nformele kringen vooral, die her
kenbaar ziJn op waarde- en levensopvat
ting, waar kinderen kinderen van gel1jkge
z1nden kunnen ontmoeten, mensen elkaar 
kunnen bemoedigen en ontvangen, er 
een element van continulte1t, trad1tie is in 
een wereld vol van w1sselingen. Het pro
bleem in Nederland IS wei Iicht sterker dan 
elders omdat wiJ ons Jarenlang gesust 
hebben met de illusie van de gesloten 
knng 1n rel1g1eus opzicht of met krmgen 
van geestelijke verwantschappen. Waar 
d1e illusie n1et bestond. is men eerder d1e 
maatschappelijke ontmoetmgs- en vast
houdplaatsen gaan creeren dan hier, 
waar de tradit1onele ontmoetmgsplaats als 
de katholieke school. de confessionele or
gan1sat1e gele1dei1Jk aan en bewust en 
door velen ook gewlid, n1et meer die her
kenbaarheid heeft. Is er ruimte voor het 
Amenkaanse paroch1econcept, met zijn 
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dikwiJIS zo duidelijke sociale functie, de 
Franse gehuwdenclubs, lokale samen
komsten of toogdagen van landelijke 
identiteitsorganisaties, of moeten wij het 
nog informeler zoeken, in een bewuste 
poging gelijkgezinden tot een vrienden
kring te 'institutionaliseren', met agenda's 
van vorming en toerusting. 

Discusste over de kwaliteitsschool 
Kwaliteit, warmte, identiteitsgevoeligheid, 
ik kom toch nog terug op de confessionele 
school en ik weet dat het niet zonder ri
sico's is als ik het zeg: b1j de verkleining 
van de scholen, bij de dreigende sluiting 
maar ook in het Iicht van de geringere tijd 
van ouders, dient zich mijns inziens een 
nieuw debat aan in Nederland, namelijk 
de vraag naar de kwaliteitsschool - wij 
hebben het vooral over de middelbare 
school - en de financiering daarvan. Ne
derland heeft behalve bij internaten geluk
kig geen traditie meer in volledige private 
financiering van onderwijs. Toch kan ik mij 
voorstellen dat een gesprek zinvol wordt 
over particuliere bijdragen aan een 
schooltype, dat naast het onderwijs een 
duidelijke begeleidings- en vormingspro
gramma kent en dat in een combinatie 
van moderne pedagogiek en herkenbare 
identiteit. Oat gesprek zullen wij ook moe
ten aangaan op het komend slagveld van 
de confessionele middelbare school. In 
Frankrijk, de Verenigde Staten, en het Ver
enigd Koninkrijk kennen we die kwaliteits
school, het!ycee, of het college, gedragen 
door soms een onderwijscongregatie, 
dan weer door een bewust docenten
corps, als onderscheiding van het confec
tieonderwiJS en generaties oud-leerlingen 
aan z1ch verplichtend. Mensen hebben 
pnve geld, veel geld, over voor heel wat 
minder nuttige dingen dan de vorming 
van een volgende generatie. 

De Rustdag 
Er is een andere drieslag denkbaar: mon
diale politieke actie voor respect en be
houd van de schepping, pol1tieke en 
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maatschappelijke actie voor behoud van 
een geestel1jk milieu waann andere waar
den dan macht en consumptie centraal 
staan, en een maatschappelijke en per
soonlijke actie voor gegarandeerde mo
menten waarop WIJ samen even niet pro
duceren, niet de schepp1ng naar onze 
hand zetten, de homo faber ziJn, maar zien 
dat het goed is, even achterover leunen 
en aandacht hebben voor elkaar. de klei
nere verbanden. Als wij de noodzaak at
stand te nemen van de produktie- en geld
verdiencultuur ser1eus willen nemen, 
wordt het een toetssteen of wij in relatie 
met parochies en in de politiek er in sla
gen, de nu in vele Ianden, en straks ook 
hier, bedreigde zondag te beschermen en 
nieuwe duiding te geven. 

Niemand verloren Iaten gaan 
Er zijn nog andere agendapunten. Waar
om is de Nederlander die het op enkele 
punten niet eens IS met zijn kerk zo veel 
sneller geneigd die kerk zo radicaal de rug 
toe te keren, in tegenstelling tot zijn ge
loofsgenoot u1t de ons omringende ian
den. Waarom driJven hier sommige kerk
leiders van de andere kant zo graag men
sen naar de achterbank of, in Jansenisti
sche herinneringen, zelfs de kerk hele
maal uit. De w1sselwerking kerk-persoon 
heeft in de afgelopen tien-vijftien jaar blj
zondere gestalte gekregen in parochiele 
lekenparticipat1e, maar ook in de Acht 
mei-beweging, Marienburg vereniging, 
wellicht ook het Katholiek Centrum voor 
Overleg en Vorming. Er zullen vormen van 
partic1patie en eigen verantwoordelijkheid 
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gevonden moeten worden. Oat moet, 
voor wie de geschiedenis kent, in het be
sef dat wie de band doorknipt, aileen komt 
te staan, dat d1ss1dentisme scheur1ng 
wordt, scheunng sekte, maar evenzeer in 
de historische erkenning dat de afkondi
Qing van waarde-oordelen en apprecia
ties door kerkelijk gezag zonder de zeef 
en de spons van ind1viduele verantwoor
delijke mensen, zelfs zonder een gl1mlach, 
die autoriteit op het verkeerde been laat 
staan, de kerk zelf tot sekte kan doen ver
worden. De ongeloofiiJke verantwoorde
lijkheid, de uitdag1ng voor die wisselwer
king persoon-kerk kan niet in eenzaam
heid gedragen worden. De mens handel! 
in kringen, informele en formele de krin
gen en verbanden worden steeds belang
riJker naarmate zij tot hogere beslissingsni
veaus moeten rei ken. Juist vanwege inter
continentalisatie, Europeanisering en het 
plotseling en sterk op nationaal n1veau 
spelen van niet pragmatische vragen, de 
nieuwe ethiek, de posit1e van identiteitsge
voellge organisaties, de inrichting van de 
samenleving zelf, hebben verbanden en 
verwanten - oude en nieuwe, toerusten
de en belangenbehartigende - niet af
sluitend en slechts scheidend waar nood
zakeliJk. een n1euwe actual1teit en duid1ng. 
Daarom ben ik bliJ dat ik op deze eerste 
voorjaarsconferentie heb mogen spreken. 
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Drs. W.J. Deetman 

Verantwoordelijkheden 
van overheid, burgers 
en middenveld beter 
verdeeld* 

De maakbaarhetdsgedachte is echt op haar re
tour. Voor het onderwtjs houdt dit in dat over
hetdstnterventtes minder vanzelfsprekend wor
den aanvaard De nadruk op etgen keuzen en 
de eigen rol van instellingen klinkt met meer 
kracht. 

Joseph Roth was biJ ziJn Ieven berucht als een 
visiona1r enfant temble. Op vaak barokke wijze 
beschreef deze Oostenrijkse romancier de 
wijdvertakte overheidsdienst van de Habs
burgse monarchie. Net als zijn mede
onderdaan van dat ke1zerrijk - en tijdgenoot 
- Franz Kafka had Joseph Roth oog voor de 
soms absurde trekken van de enormiteit en 
verfiJning, die onder de Habsburgers bij de 
overheidsdienst ontstonden. In zijn boek 'Das 
falsche Gewicht' laat hij een hoofdstuk begin
nen met de prachtz1n 'Eines Tages kummert 
sich der Staat um dieses und morgen um je
nes. · De lezer biiJft 1n het ongew1sse of dit een 
voorspelling, een constatering of een waar
schuwing is. Joseph Roth woondetrouwens na 
1933 enkele Jaren in Nederland' Reden te 
meer om ook in ons land d1e zin voor de geest 
te houden en ons af te vragen is het een voor
spelling, constatenng of waarschuw1ng? U be
griJpl, dat bij de d1scussies over de rol van de 
overhe1d in ons onderwiJS d1e vraag extra boel
end kan ZIJn. lmmers. de intensiteit en de om
vang van de overheidszorg op onderwijster
rein ziJn de laatste Jaren heftig omstreden ge
weest. Ze zullen voor de Jaren negentig een 
wezenlijk punt van besluitvorm1ng worden. 
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Het democratisch proces verkeert in zijn 
meest intense lase. Mij fascineert hoe in dat de
mocratisch proces de verschillende visies naar 
voren komen, soms op microschaal, soms heel 
globaal in de meest algemene termen. Als 
christen-democraat tracht ik mijn visie op het 
punt van de overheidstaak bij het onderwijs te 
formuleren vanuit enkele principiele kernbe
grippen. lk stel het op prijs dat u mij hier in de 
gelegenheid heeft willen stellen die visie naar 
voren te brengen. 

Drieslag 
De verantwoordelijkheden van overheid, bur
gers en maatschappelijk middenveld voor het 
onderwijs worden allereerst bepaald door de 
functies die het onderwijs zelf voor de samenle
ving heeft te vervullen. Die functies zijn de be
kende drieslag: 
1 Een bijdrage aan de persoonsvorming van 

leerlingen als deel van hun opvoeding; 
2 Een bijdrage aan de vorming in sociale en 

culturele zin, mede ter voorbereiding op de
mocratisch burgerschap en verantwoorde
lijkheid in de samenleving; 

3 Een bijdrage aan de voorbereiding op be
roepsuitoefening en participatie op de ar
beidsmarkt. 

Deze drie worden heel bondig wei aange-

Drs. W J Deetman (1945) rs voorzrtter van de Tweede Ka
rner en oud-rnrnrster van OnderwrJS en Wetenschappen. 
' Rede urtgesproken te 4 september 1989, trJdens de offr
crele rngebrurkstellrng van het vrerde leshurs van de Chr~ste
lrJke Hogeschool Wrndesherrn te Zwolle 
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duid als de indiv1duele, culturele en economl
sche funct1e van het onderwiJS. 

Het is de uitdaging voor het onderw1js en al
len die daar verantwoordelijkheid voor drag en, 
om deze drie functies op een evenwichtige 
wiJze tot u1tdrukking te brengen 1n het educatief 
proces. Oat blijkt niet zo eenvoudlg te z1jn. 
Want niet aileen elke onderwiJSSector heeft ziJn 
eigen kenmerken, maar ook de tiJd waann wij 
Ieven stelt veranderende eisen aan die dne 
funclles. Om daar dan een evenwicht biJ te vin
den en te handhaven, dat het onderw1js conti
nulteit en kwaliteit biedt, 1s de grate uitdaging 
die voor ons l1gt. Niet de roep om materiele 
plussen of mmnen, niet de modeconJunctuur 
van 'selectie: Ja of nee', niet de structuur
kwestles, maar het hern1euwde. geactua/i
seerde evenwicht tussen de dne functies van 
het onderwijs is het beslissende them a voor de 
jaren negent1g. 

Als ik hier vandaag dus spreek over de visie 
op verantwoordelijkheden van overheid, bur
gers en m1ddenveld voor dat evenwicht, dan 
heeft u er recht op dat ik eerst dat evenwicht 
voor u beschnjf en aangeef hoe ik de ontwikke
ling daarin voorzie. Vanzelf komt daarna de 
vraag aan de orde wie er dan verantwoorde/ijk 
dient te zijn voor wat. Eerst de inhoud en dan 
de opdracht. voorwaar een klassieke verde
ling. 

Om te beg1nnen wil1k een bekend misverstand 
de kop 1ndrukken. Evenwicht tussen functies 
wll niet zeggen: een statische verhouding tus
sen vastliggende gegevenheden Evenw1cht 
w1l wei zeggen 1n balans bl1jven biJ verande
rende omstandigheden. 

Daarover gaat het dan ook biJ de drie func
ties van het onderw1js. Oat blijkt ook u1t de ont
wikkeling 1n de afgelopen jaren. Steeds op
nieuw g1ng het erom evenwicht te bewaren ter
wijl de samenleving wisselende accenten 
wenste te leggen. In de opbouwperiode na de 
oorlog lag de zaak daarom helder industnali
satie vere1ste een accentuering van beroeps
gerlchte elementen. Dit beg on te veranderen 1n 
de Jaren zest1g. Het aspect van de 1ndiv1duele 
ontploo1ing kreeg steeds meer gew1cht. mede 
doordat traditionele didactische method1eken 
als achterhaald werden bekntiseerd. De wel
vaartsstaat vereiste bovendien een bredere 
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ontw1kkeling van bredere bevolkingsgroepen 
Deze accentverschu1v1ng le1dde tot een ach
teraf betreurde onderbel1chting van de derde 
funct1e, de b1jdrage aan de beroepsvoorberel
ding. Toen aan het e1nd van de jaren zevent1g 
de jeugdwerkloosheld dramat1sche vormen 
aannam, werd duidelijk dat zo'n onderbellch
ting onevenw1chtig was geweest en dat snelle 
correctie noodzakeiiJk was. In de per1ode van 
de kabinetten-Lubbers I en II is die correctie 
aangebracht. lk heb dat met overtuig1ng ge
daan, bovenal vanuit de zorg om de kansen 
van JOngeren op werk. De verdubbeling van 
het leerlingwezen. de trendbreuk 1n de ver
snelde deelnamegroei aan mbo en hbo en de 
halvering van de wugdwerklooshe1d s1nds 
1983 tonen aan dat die correctie met succes 
wordt beloond. Van de schoolverlaters vindt nu 
90 procent op korte termiJn een baan, en de 
helft van de drop-outs keert snel terug naar vor
men van onderwijs en scholing om hun kansen 
toch verder te verbeteren. 

Kortom. ook de afgelopen jaren bleek dat 
evenwicht 1n de funct1es van het onderwijs re
gelmatige correclle behoeft in de vorm van het 
inspelen op sociale veranderingen. Nog beter 
zou het z1jn geweest als het onderwiJS preven
tlef zou zijn benaderd en de onderbelichting 
van het beroepsvoorbereidende aspect voor
komen was. Dit geeft ons een waarschuwing 
voor de Jaren negentig. Nu wij evenwicht 1n de 
drie functies van het onderw1js hebben her
steld, moet worden voorkomen dat n1euwe on
evenwlchtigheden opdoemen Tijdige onenta
tle op n1euwe e1sen vanuit de samenleving IS 
dus nodlg, ook ter voorkom1ng van de neiging 
achter elke modieuze thematiek aan te rennen 
en zo nergens te arnveren. Daarom wil ik voor 
de Jaren negentig enkele accenten aangeven 
die naar miJn overtuiging het evenwicht helpen 
bewaren en preventief kunnen werken tegen 
onderbelichting van een der dne functies. 

Ten eerste moeten WiJ 1n het onderwiJS het 
accent op de beroepsvoorbereidende funclle 
op peil houden. De /es van de jeugdwerkloos
held zou toch geleerd moeten ziJnl Maar des
ondanks hoor ik, helaas ook uit het bijzonder 
onderwijs. nog te vaak geluiden waaruit hard
leersheld spreekt. Wij kunnen ons dit n1et ver
oorloven, a/ was het maar om die 80.000 nu 
nog langdurig werkloze jongeren en om de jon-
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geren u1t de etn1sche groepen, over w1e de We
tenschappelljke Raad voor het Regenngsbe
leld ons 1ndnngend adviseerde de beroepsop
lelding seneuzer te biiJven nemen. ZiJ mogen 
niet langs de kant worden gezet door veron
achtzamlng van hun opleid1ngsbehoefte. Aile 
reden dus de derde functie op peil te houden. 
Is daarmee de knt1ek weerlegd dat daar nu al 
teveel aandacht voor is? In de kern wei, maar 
gelet op de Jaren negentig is er nog een aanvul
lend argument. 

Wie de 1nhoudei1Jke biJstellingen z1et, die om 
reden van de correct1e in de onderbel1chting 
van het beroepsaspect z1jn aangebracht, zal 
geen shockerende revolut1e constateren. De 
lestabellen 1n de onderbouw van het voort
gezet onderWIJS ziJn ongewiJZigd gebleven. De 
bovenbouw van het lbo en het mbo ziJn wat 
meer op de beroepspraktiJk toegespitst, maar 
dat IS voor d1e typen onderwiJS nauwelijks Ult
zonderiiJk te noemen. Voorstellen tot het ver
plicht stellen van wiskunde als examenvak z1jn 
n1et zo revolutiona1r als men beseft dat tegeliJ
kertiJd een extra moderne taal verpl1cht wordt. 

Wie tegen de versterking 
van de 
beroepsvoorbereidende 
functie van het onderwijs is, 
is wereldvreemd en elitair. 

Nee, wat de steen des aanstoots biJ somml
gen lijkt te ZIJn is de mental1teitsverandenng 
rond de beroepsvoorbere1dende functie van 
het onderwijs. Het opn1euw gel1jkwaard1g ma
ken van deze func!le aan de andere !wee is 
somm1gen niet cultureel genoeg of men vindt 
het verdacht matenal1stisch. lk wil niet verhelen 
dat deze opvatt1ng miJ steeds meer als elita1r en 
wereldvreemd overkomt. 

Is voorbereiding op arbeidspart1cipatie iets 
minderwaardigs? Is technologie geen onder-
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deel van de cultuur? Is cultuur aileen wat v66r 
de lndustnele Revolut1e bestond? Deze vragen 
worden altiJd ontweken door te stellen dat men 
erg voor het beroepsonderwijs IS, maar het ac
cent daarop al meteen eenzijdig v1ndt. Het 1s 
m1ssch1en onaardig als ik dit zo zeg, maar ik 
moet dan altijd denken: het is weer de aloude 
witte boordenmentalite1t d1e zegt 'ik ben zeer 
gesteld op arbe1ders, 1k kan er uren naar kiJ
ken'. 

Beroepsorientatie 
Het zal u duidel1jk ziJn dat 1k pleit voor een 
krachtig en blijvend accent in de jaren negentig 
op beroepsorientatie v1a het onderwiJS. De 
nieuwe technologiegoll van mteract1eve med1a 
tot telematica, van n1euwe matenalen tot milleu
vriendelljke processen. van thuisterm1nals tot 
mondial1sering van de bedrijfsstructuur, zal 
ook het onderWIJS tot in ZIJn wortels belnvloe
den. Kennis van, bewustziJn en weerbaarhe1d 
ten opzichte van zulke ontwikkel1ngen moeten 
JOngeren meekriJgen en volwassenen via her
scholing verwerken. Oat 1s niet tegen onze cul
tuur, maar ten bate van zinvol gebruik binnen 
onze cultuur. Oat is n1et matenalist1sch, maar 
mensen toerusten tot verantwoordelijkhe1d. 
Christen-democratische kernbegnppen als so
lldariteit en rentmeesterschap kan ik niet los 
zien van deze benadenng. Aspecten als de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid en de 
weerbaarheid ten opzichte van nieuwe eisen 
van de tijd ziJn 1n dat kader duidelijk op hun 
plaats. 

Bijna hopeloos dilemma 
Behoud van het evenwicht van de funclles van 
het onderwijs vere1st echter meer dan volhou
dendheld op dit ene punt. Waakzaamhe1d is 
geboden, om te verhinderen dat de andere 
funct1es onderbelicht raken. Prevent1ef optre
den kan immers nodig blijken. Is daar reden 
toe voor de jaren negentig? 

lk meen van wei. Een alerte houding acht 1k 
nodig voor de evenwichtige relat1e tussen de 
indiv1duele en de culturele functies van het on
derwljs. Vooral een dreigend overwicht van het 
ind1vidu-gerichte aspect zou moeten worden 
voorkomen. lk wil dit toelichten. Allangere tiJd 
bespeur 1k een toenemende ne1ging om een 
veelheid van maatschappelijke en persoons-
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gebonden aspecten op het bordJe van het on
derwiJS te schuiven. U zou eens een lljStJe moe
ten maken van actuele vraagstukken waarom
trent de laatste Jaren IS geadv1seerd, gerappor
teerd en ged1scuss1eerd door deskund1gen 
met als conclus1e: Hieraan moet het onderwijs 
meer aandacht besteden. Een w1llekeunge 
greep kleine crlmtnaliteit, gezond gedrag, ge
zonde voedingsgewoonten, verkeersvell1gheid, 
zelfredzaamheid, a1ds, Europa, nieuwe media, 
kritisch consumentengedrag, en gaat u maar 
door. BiJ heel veel van deze punten wordt zelfs 
een apart, n1euw vak geeist. 

Welnu, d1t dreigt het curriculum te overspoe
len en roept een afweerhouding op die het ISO
Iement van het onderwijs eerder vergroot dan 
verkle1nt. Zou de school immers toegeven aan 
deze druk, dan kwamen z1j aan de kennisover
dracht en culturele vorm1ng nauwelijks meer 
toe. Weer! men de druk af, dan word! de sa
menleving steeds ontevredener over de taak
vervulling door de school. U ziet. de onderwiJS
sector l1jkt biJna 1n een hopeloos dilemma te 
verkeren en de verschuiving van opvoe
dingstaken naar de school dreigt een over
daad aan 1ndiv1du-gerichte vorm1ngsaspecten 
met zich mee te brengen Hoe verhinderen wiJ 
dat dit tot onoverkomeiiJke problemen leidt? lk 
denk dat h1er twee dingen moeten gebeuren. 

Allereerst moe! tussen de school en het ge
zln een goede afstemm1ng, een dialoog be
staan over aard en 1nhoud van de vorm1ng en 
opvoeding van k1nderen. Het te zeer verschul
ven van opvoedingsaspecten naar de school 
duidt immers op onvoldoende afstemming met 
de opvoeding thuis. De gezinss1tuat1e 1n ons 
land IS natuurlijk veelvorm1ger dan 1n de Jaren 
ViJftiQ of zestig Het onderwiJS is zich dat meer 
bewust dan vele andere sectoren van de sa
menleving. Maar het hoeft n1et zo te z1jn, dat de 
man en vrouw voor de klas als het ware het 
slachtoffer wordt van die s1tuatie. Ouders waar
deren het bovendien bijna altijd als over opvoe
ding en vorm1ng thuis en op school een dialoog 
ontstaat. Kortom, willen wij het onderwiJS be
hoeden voor overstrom1ng door teveel 
1ndividu-genchte eisen, dan IS zo' n dialoog 
meer dan ooit nodig. Maar daarmee ZIJn WIJ er 
beslist nog niet. 

Het tweede dat moet gebeuren, is een veel 
helderder aanduiding van de eisen die de sa-
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menleving stelt aan het n1veau en de omvang 
van d1e vorming die de school biedt. De school 
heeft er recht op. dat de samenlev1ng houvast 
geeft voor de taakvervull1ng die z1j van het on
derwijs verlangt. lk wees u zoeven op de vloed 
aan op zichzelf relevante onderwerpen die 
vanuit allerlei hoeken op het onderwiJS afkomt. 

Geeft de samenlev1ng geen richting aan de 
school dan is het niet verwonderlijk, dat de 
mensen voor de klas onzeker worden. Oat leidt 
tot verschlllende reacties, d1e n1et allemaal nut
tlg ZIJn Demotivatie en ontmoediging om aile 
veranderingen IS daar een van. een z1ch afslui
ten in een bewust beperkte back to basics-tdee 
evenzeer. Onderw1js IS meer dan taal, rekenen 
en tuchtl Maar dan moet de samenlev1ng dat 
'meer' wei consistent formuleren als houvast. 
die perspeclief geeft. 

Politieke moed 
Zo'n houvast is mogeiiJk, maar dan moet de 
polit1eke wil, de pol1tieke moed er ziJn om d1e te 
formuleren.lk doel dan op de voorstellen d1e 1k 
heb gedaan voor de bas1svorming en de zoge
heten eindtermen voor het bas1sonderwijS en 
die basisvorming in het voortgezet onderWIJS 
Deze voorstellen hebben tenminste de ver
dlenste, dat ziJ helder aanduiden waar het on
derwljs z1ch op moet richten. Zander dat de ln
houdeiiJke vrijheld van onderwiJs wordt aange
tast. u1teraard. Toen biJVoorbeeld dit voorJaar 
een eerste omschnjv1ng van die eindtermen 
door deskundigen werd gepubl1ceerd, heb 1k 
hen om die reden verzocht de zaak globaler te 
herformuleren. 

Niettem1n b1edt de basisvorming de scholen 
het houvast ten aanz1en van he! 1nhoudel1jk ont
Wikkellngsperspectief. N1et de structuurproble
matlek staat enn centraal maar de vraag van de 
samenleving naar de 1nhoud van het onder
wiJS. De WRR heeft over die 1nhoud een sleek 
houdend advies geschreven en 1n het onder
wiJS en daarbuiten werd die inhoud beschrij
VIng snel aanvaard. 

D1e wins! moeten wiJ vasthouden. Verspelen 
wiJ de overeenstemm1ng over het perspeclief 
van de ontwikkeling van het voortgezet onder
Wijs naar ZIJn 1nhoud, dan voorzie 1k een lange 
peri ode van vruchteloze herhalingsoefeningen 
random de structuur. U begrijpt dat het grate 
vraagstuk van het houvast, dat de scholen nu 

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 12/89 



Docurnentalte 

behoeven voor hun onderwtjskundige functie. 
dan voor Jaren onbeantwoord zou bltjven. lk 
denk dat dtt onaanvaardbaar is en slecht voor 
de kwalitett van ons onderwtJS. lk sta hterin ge
lukktg ntet aileen. De commtsste, die het be
langwekkende rapport over ons onderwqs in 
de Jaren negentig schreef ten behoeve van de 
OESO. legt nadruk op het vaststellen van wat 
ztj de kerntaken van het onderwtJS noemt en 
waarschuwt: De school ts geen total mstltu
tion' _ En ook de ABOP wiJSl tn haar nieuwe rap
port 'de bednJvtge school' op de noodzaak de 
structuur-dtscusste af te ronden en het tnhou
deltjk houvast te fomuleren lk herhaal het hter 
nog eens met klem: WiJ kunnen ons ntet veroor
loven. dat deze overeenstemmtng uiteen vall 
en verspeeld word!. WtJ moeten over onze 
schaduw durven spnngen. 

Wie verantwoordelijk? 
Sprekend over de dne lunettes van het onder
WtJS heb tk u voor de jaren negentig nu enkele 
conclusies voorgelegd, waarvan ik de overtui
gtng heb, dat ZtJ de kwalitetl en conttnutteit ten 
goede komen. Het ging erom het accent op de 
beroepsvoorbereidende functie niet te snel te 
veronachtzamen en om de noodzaak tussen 
de tndividuele en de culturele lunette van het 
onderwtjs een evenwichttge relatie te waarbor
gen. 

Als vanzelf doemt dan nu de vraag op: en 
wte moet ztch nu verantwoordeltjk voelen voor 
wat? Utt mtJn betoog heeft u op sommtge pun
ten al kunnen opmaken. dat onvoldoende hel
derhetd tn de verantwoordeltjkheidsverdeling 
oorzaak van problemen kan ziJn; zoals bijvoor
beeld btJ de relatte tussen thuis-opvoeding en 
vorming op school en btJ de noodzaak tot een 
heldere formulenng van etsen aan de school. 
Wte met de Commtsste-Van Lieshout en het 
rapport 'Rtjkdom van het onvoltooide' instemt 
dat de school geen total mstltutton ts - en dat 
ook ntet moet ZtJn - ontkomt ntet aan een kriti
sche heriJktng van de verschtllende verant
woordeltjkheden. Een mtnister dte dat publte
kelqk doet oogst ntet alliJd bloemen. wei soms 
gencht frutl. En loch moet het. In het hoger on
derwtJS, en in het HBO zeker. ts die kntische 
heriJking al entge 1aren vruchtbaar gebleken. 
Afstandelijk bestuur vanutt de overhetd en een 
zelfbewuster oppakken van de etgen verant-
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woordeltjkheid ziJn tn het hoger onderwtJS prak 
ltJk geworden. Een nieuwe verantwoordeltjk
hetdstoelattng is gegroetd en leidt ertoe dat 
overhetd en instellingen hun etgen rol met 
meer overtuigtng en met helderheid kunnen 
spelen. Voor de Jaren negentig is het de uttda
ging deze ontwikkeltng ten goede tn het hoger 
onderwiJS vast te houden en ook voor andere 
sectoren van het onderwtJS concreet te maken. 

Het middel tot dtt doel is het vergroten van de 
autonomte van scholen en deregulering van de 
te dtcht gegroeide regelgeving. Over betde 
aspecten bestaat veel legendevorming. Oat 
doet afbreuk aan het niveau en de voortgang 
van de dialoog hierover. Oat ts Jammer en 
daarom wil ik graag ook hier enkele niet steek
houdende bezwaren doorprikken. 

Overheid en instellingen 
spelen hun eigen rol met 
meer overtuiging en 
helderheid. 

Beginnen wtj btJ deregulering. Deregulertng 
van de regelgevtng in het onderwijs betekent 
het bevriJden van de scholen van detailbepalin
gen en administratteve verpltchtingen, die hen 
nu belemmeren slagvaardig een eigen beleid 
te voeren. De overheid stapt dan af van het tot 
in de btjzonderheden regelen van bestuurlijke 
situattes en de daarbij horende uitzonderin
gen, 'kan-bepalingen' enzovoort. Maar denkt 
u nu niet dat de overheid van het toneel ver
dwtJnl. Essentiele garantietaken bltjft zij nadruk
keliJk behartigen. De deugdelijkheid van het 
onderwiJS, de gelijkberechtiging, de rechtspo
sitie van personeel en dergelijke vall en ntet bui
ten de boot, want de overheid heeft zich wei 
aan haar verplichtingen te houden, bijvoor
beeld omwille van de grondwettelijke taken en 
de financiele gelijkstelltng van openbaar en btj-
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zonder onderwijs. De overhe1d zou globalere 
regelgeving kennen, maar zal geen laissez
faire bele1d voeren. Voor kleinere scholen en 
schooltypen is dat bovend1en van belang, om
dat de overheid natuurlijk d1ent te beseffen dat 
zij een andere positie hebben dan een hoge
school of een univers1teit met duizenden stu
denten. Kortom, deregulering is primair globa
lisenng ter wille van ruimte voor slagvaardig 
eigen beleid op schoolniveau. 

Oat brengt ons automatisch biJ het andere 
aspect: autonomievergroting, of beter gefor
muleerd versterking van de zelfstandigheid 
van scholen. De roep om die versterking klinkt 
algemeen en m1j stemt dat tot vreugde. Deze 
roep is het meest overtuigende bewijs dat ook 
de onderwijssector afscheid beg1nt te nemen 
van de maakbaarheidsgedachte, de 1dee dat 
overheden de samenleving kunnen plannen, 
invullen en inrichten. Het onderwijs heeft Ian
ger over dit afscheid gedaan dan vele andere 
sectoren, omdat de overheid ook lange tijd met 
extra regelgeving en bijzondere faciliteiten het 
onderwijs zeer naar z1ch toetrok. De eerlijkheid 
gebiedt te erkennen dat ook het bijzonder on
derwljS zich gewillig hiervoor leende en pas 
sinds enkele jaren ook zichzelf in deze krit1sch 
herijken w1l. 

Dit geeft overigens eens te meer aan dat de 
maakbaarheidsgedachte echt op haar retour 
is. Voor het onderwijs houdt dit in dat over
heidsmterventies minder vanzelfsprekend wor
den aanvaard en de nadruk op eigen keuzen 
en de eigen rol van instellingen met meer 
kracht klinkt. Als christen-democraat, die het 
kernbegrip 'gespreide verantwoordelijkheid' 
aanhangt, is mij deze ontwikkeling zeer wel
kom en ik heb deze naar vermogen aange
moedigd. Na de operaties in het hager onder
wijs en het mbo is in deze zelfde richting nu ook 
de fundamentele discussie begonnen 1n het 
basis en voortgezet onderwijs. Met de notitie 
'De school op weg naar 2000' en het recente 
advies van de Commissie-Hirsch Ballin over de 
filosotie van die notitie zijn boe1ende startscho
ten gegeven voor het debat. Kern daarin zal 
moeten zijn hoe wij via globalisering van regel
geving een autonomie voor de school kunnen 
bereiken, die recht doet aan de behoefte en 
bestuurskracht van de school en aan de ver
antwoordelljkheden die de overheid behoort te 
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behartigen. Kortom, de verantwoordelijkhelds
verdeling tussen de verschillende betrokkenen 
staat centraal, en dus - zeg ik dan - staat de 
spreiding van verantwoordelijkheden centraal. 

Verantwoordelijkheidsverdeling 
Hierover kan men in theorie zeer abstract spre
ken en in de praktijk op microniveau spreken. 
Geen van beide wil ik hier doen. Om u in hoofd
lijnen mijn visie te geven keer ik nog een keer 
terug naar de drie functies van het onderwijs 
waarmee ik begon: de individuele, culturele en 
economische functie en hun evenwicht. Als we 
nu langs deze lijn de verantwoordelijkheidsver
deling zouden schetsen kom ik tot de volgende 
benadering: 

1. Voor de indiv1duele functie van het onder
wijs, de persoonsvorming dus, zijn allereerst 
de ouders en de school in het samenhang ver
antwoordelijk. Hier is immers het raakvlak Ius
sen opvoedingsidealen thuis, levensovertu1-
g1ng van de ouders en de aanvullende vor
mingstaak van de school essentieel. De over
heid heeft zich dan zeer terughoudend op te 
stellen. Zij mag aandacht vragen voor het be
lang van deze functie en zij moet de materiele 
randvoorwaarden deugdeliJk garanderen. 
Meer is de overheid niet gehouden te doen. 
Meer moet zij ook niet willen. 

2. Voor de culturele functie van het onderw1js 
liggen de verantwoordelijkheidsrelaties val
gens mij complexer. De overheid is gehouden 
de kwaliteit van de kennisoverdracht te bewa
ken en te bevorderen. Zij kan daar zeer gede
tailleerde voorschnften en andere traditionele 
sturingsmechanismen voor inzetten. Maar de 
bezwaren daartegen heb ik al gereleveerd. De 
scholen kunnen zich beperken tot de pedago
gisch-didactische kant van de cultuur en de 
kennisoverdracht. Maar dan dreigt al gauw 
een passieve houding te groeien, die de taak 
van de docent en de school als leefgemeen
schap, onrecht doet. De school IS geen door
geefluik van wat anderen voorschrijven. Veel 
pleit er dus voor dat de overheid haar kwali
teitszorg minder ouderwets en detail beleeft en 
de school meer eigen ruimte benut voor een 
eigen invulling van bijvoorbeeld de leerstof, de 
examenprogramma's enzovoort. lk heb mij al 
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Ianger verbaasd over de vanzelfsprekendhetd 
waarmee aanvaard IS dat de centrale overheid 
centrale examenopgaven en programma's 
voorschrtjft en invult voor vakken dte zeer nor
matte! geacht worden. Gelukktg is rond deze 
etndtermen voor de basisvorming een be
wuste dtscusste gaande over de etgen inkleu
ring vanutt de nchttngen van het onderwiJs Ott 
past geheel in mtjn visie op de nteuwe verant
woordeltJkhetdsspretdtng op dtt punt 

3. Voor de economische lunette van het on
derwijs is sinds enkele Jaren de verantwoorde
lijkheidsbeleving in en butten het onderwtjs toe
gepast I k sprak daar reeds over aan het begin. 
Zowel de scholen. als de sociale partners, als 
de overhetd herijken hun rol en vullen die 
nteuw tn. Het IS loch fase~nerend te zien, dat het 
VNO met kracht pleit voor de invoenng van de 
bastsvorming en tegeltJkertijd de mtnister van 
OnderwtJS en Wetenschappen ltd van het CBA
bestuur wordt om deel te nemen tn de afwegin
gen over de arbeidsvoorztentng? Nieuwe ver
antwoordeltJkheden worden nieuw beleefd, zo
als u zietl 

BtJ deze economische funclle staat de spret
dtng van verantwoordeltjkheden dan ook 
voorop op de agenda van de toekomst En wat 
bemoedigend IS de betrokkenen ziJn serieus 
beztg hun nteuwe taak concreet te maken. We 
ziJn er nog niet, want btjvoorbeeld de ontwikke
l~ng van goede prognoses over de behoefte 
aan kwaliflcaties IS in het bedrijfsleven nog niet 
voldoende geslaagd. De dtscussie over de in
tenstvenng van het leerrecht voor jongeren met 
gebroken opletdlngen is ook nog onvoldoende 
concreet. Maar de mentaliteit is veranderd, de 
openheid groett en de gezamenlijke verant-
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woordelijkheid voor deze derde functie van het 
onderwiJS krijgt concreet gestalte. 

Overzie ik de ontwikkeling van de laatste ze
ven Jaar en kijk ik vooruit naar de jaren negen
tig, dan is er dus reden tot bemoediging. De fi
losofie van de gespreide verantwoordelijkheid 
en van de overheid die meer op afstand maar 
ook meer concreet wil sturen lijkt een bewe
ging ten goede in gang gezet te hebben. lk 
denk dat de samenleving van het onderwijs 
veel gevergd heeft in die zeven jaar. lk weet het 
wei zeker, want ook ik heb dat gedaan. Maar 
dat is niet voor niets gebeurd. Ons onderwijs 
moest het evenwicht in lunettes en verantwoor
delijkheden hervinden. Het moest nieuwe 
eisen van de tijd beantwoorden en het moest 
dit doen in tijden van soberheid en scherpe 
pnonteitstelling. We zijn met dat nieuwe even
wicht en die nieuwe eisen nu op de goede weg. 
De economische omstandigheden bteden 
dankzij het herstelbeleid nu ook meer ruimte. 
Het parool kan dan nu ook zijn: verantwoord in
vesteren 1n de kenntstnfrastructuur. De uitda
gtngen voor de Jaren negentig zijn daarmee 
geschetst. De aanpak van die uitdagingen 
eveneens. Het is de moeite waard ons daar
voor in te zetten. lk heb dat twee kabinetsperio
den achtereen met overtuiging gedaan. lk 
hoop dat allen random het Nederlands onder
wtjs evenzeer met overtuiging ztch blijven inzet
ten voor deze waardevolle sector van onze sa
menleving. 
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Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

'Over sociale 
vernieuwing' 

'Het maakt wei degelijk uit of je door de 
hond of door de kat wordt gebeten', aldus 
een afgevaardigde uit de Haagse Schil
derswijk op het PvdA-congres, dat in
stemde met het kabinet-Lubbers-111. 'Laat 
de mensen weer voelen dat ze er bij ho
ren. Laat ons niet in de steek.' Herstel het 
vertrouwen in de politiek bij de mensen 
die de laatste jaren in de verdrukking za
ten, was de boodschap die de socialisti
sche bewindslieden meekregen van hun 
congres. Zou het niet elegant zijn geweest 
als de aldus toegesprokenen erkend zou
den hebben dat het gesignaleerde ge
brek aan vertrouwen in de politiek niet op 
de laatste plaats veroorzaakt is door de 
oppositie die de PvdA-fractie in de afgelo
pen kabinetsperiode gevoerd heeft? De 
PvdA-ministers moeten de onrust gaan 
dempen die zij zelf veroorzaakt hebben. 
Oat is geen geringe klus. Het socialisti
sche smaldeel moet een door henzelf ge
creeerde, maar blijkens de analyses van 
onder meer het Sociaal Cultureel Planbu
reau in de werkelijkheid niet bestaande, 
maatschappelijke tweedeling gaan repa
reren. Het is daarom de vraag of de geop
perde remedie 'sociale vernieuwing' ge
naamd, wei bestaat? Misschien gaat het 
wei om twee artefacten, die elkaar over 
enige jaren blijken te hebben opgeheven. 
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Een knap compromis 
In het regeerakkoord heeft 'sociale ver
nieuwing' vooral betrekking op bestrijding 
van de werkloosheid. Enerzijds kr1jgt het 
gestalte in een 'activerend arbeidsmarkt
beleid', anderzijds gaat het om de rol van 
de gemeenten met betrekking tot mensen 
die langdurig zijn aangewezen op de bij
stand. De samenhangende inspanningen 
die hierop gericht worden noemt het Ak
koord 'sociale vernieuwing'. Het is inte
gratiebeleid en tegelijk is het uitdrukking 
van solidariteit, aldus het Akkoord. 

In maatregelen vertaald komt de sociale 
vernieuwing neer op: 
- beleid gericht op groei van werkgele

genheid, onder meer door loonkosten
beheersing en afspraken met sociale 
partners; 

- activerend arbeidsmarktbeleid, waar
bij de nieuwe tripartite structuur van de 
arbeidsvoorziening centraal staat. 
Daarbij komen aan de orde de her
orienteringsgesprekken, werkerva
ringsplaatsen, premiesolidariteit, scho
ling, kinderopvang, herintreedstersbe
leid, enzovoort; 

- gemeenten die erin slagen om samen 
met de sociale partners (in het Regio
naal Bestuur van de Arbeidsvoorzie
ning) door middel van 'arbeidspoo/s' 
mensen uit de bijstand te krijgen ont
vangen daarvoor financiele belonin-
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gen. De biJzondere biJstand wordt ver
ruimd; 

- een min1stenele commissie ontwerpt 
een ·verzameluitkering' waarin een 
aantal bevoegdheden ter zake van ac
tlverende optreden van gemeente
besturen worden gedecentraliseerd, 
dan wei gedereguleerd. 

In de inleid1ng op het regeerakkoord stelt 
de 1nformateur voorts dat 'COA en PvdA 
wlllen dat de overhe1d voorwaarden 
schept voor aldie organisaties en burgers 
d1e een b1jdrage willen leveren aan voort
gezet herstel en vern1euwing ... Naar
mate de controleerbaarheid van over
heidshandelen voor volksvertegenwoor
diging en burgers toeneemt, kan met 
meer vanzelfsprekendhe1d op gemeen
schapszi n en maatschappelijke verant
woordelijkheid een beroep worden ge
daan.' Wie een en ander tot zich laat door
dnngen constateert een interessante men
geling van lopend beleid (COA) en ver
bale dynamiek (PvdA). Het Akkoord is 
aldus een boeiend stuk, waarin de resulta
ten van het gevoerde bele1d inderdaad 
niet wegspoelen en de kansen op realisa
tle van het beleid groter zijn. nu de PvdA 
geen onrust meer stookt. Tegelijk blijkt er
uit dat soc1ale vernieuwing vooral1n dear
beidsdeelname gestalte krijgt. 

Behalve in de hoofdstukken over dear
beid en 1n de 1nleiding van het regeerak
koord komt de term in het stuk verder niet 
voor. Is het solidanteitsbegrip echter te be
per ken tot de sociaal-economische sec
tor? En wat voor solidariteit wordt er 
eigenlijk wei bedoeld? Een v1a de polit1eke 
gemeenschap te realiseren solidariteit of 
wordt er ook op burgers en hun organlsa
ties een zelfstandig appel gedaan? Het 
Akkoord lijkt - dat v1el te verwachten -
een mengeling van beide te bevatten. Het 
doet een krachtig beroep op het maat
schappeliJk middenveld loonmatiging, ar
be1dsvoorz1ening. zelfs de inzet van ge
meenten wordt gekoppeld aan de soc1ale 
partners. 

Kortom een actleve overhe1d, die sa-
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men met het maatschappelijk middenveld 
aan de slag gaat om mensen weer bij de 
samenleving te betrekken. Oat is in feite 
wat het COA met de verantwoordelijke sa
menleving bedoelt. De aanpak kan echter 
in corporatisme vervallen als de sociale 
vernieuw1ng zou neerkomen op het in
schakelen van maatschappelijke organi
saties ten behoeve van overheidsdoelein
den, zeker als daarbij de sterke arm zou 
worden ingezet. Tegen dit gevaar van cor-

T egen het gevaar van 
corporatisme is in de 
moderne PvdA weinig 
weerstand. 

poratisme is in het moderne PvdA-denken 
weinig weerstand. Een barriere daartegen 
wordt aileen opgeworpen door de maat
schappelijke organisaties als soeverein in 
eigen kring te beschouwen. Wat gebeurt 
er als ziJ een eigen invulling aan het solida
riteitsbeginsel geven, waar de ministers 
het niet mee eens zijn? Welke solidarite1t 
wordt er dan precies bedoeld? 

Werkelijke sociale vernieuwing 
'De roep om sociale vernieuw1ng is zo oud 
als Methusalem', zegt prof. dr. C.J.M. 
Schuyt in de Volkskrant van 25 oktober 
JOngstleden, 'elke keer als er zaken misge
gaan z1jn ... wordt het slecht functioneren 
van de samenleving erbij gehaald. De 
woordJeS "sociaal" en "samenleving" 
hebben een onduidelijke en allesomvat
tende betekenis.' Vervolgens schetst 
Schuyt vijf mogelijke betekenissen van so
ciale vernieuwing: 
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sociale vernieuwing als legitlmat1e van 
economische revttal1sering, als smeer
mlddel om het verband tussen de ople
vende economie en de soctale sfeer niet 
verder op de proef te stellen. Dus zoiets 
als kunstsponsonng door een milieuver
vuilend bedrijf (c;k); 

2 sociale vernieuwmg als maatschappe
lijke aanhangwagen, opvangen van 
maatschappeliJke veranderingen, te
rugdringen van afhankeltjkheid, lsole
ment en achterstand, het scheppen van 
redeltjke bestaansvoorwaarden. Ott 1s 
op zichzelf niet nieuw, zegt Schuyt, dat 
is alliJd al soctaal beleid geweest; 

3 sociale vernteuwmg als financiele be
zemwagen, als een ander woord voor 
de financiele koppelingen tussen lonen 
en uitkeringen, het sociale word! be
perk! tot het materiele en dan nog 
mondJesmaat; 

4 sociale vernieuwing als het ongedaan 
maken van sociale amnesie: waar de 
technocratie te ver IS voortgeschreden, 
ontdekt men ineens het belang van de 
'sociale factor'. Automatisering en ziek
teverzuim zijn hiervan de voorbeelden. 
Ernst maken hiermee begin! een beetj 
op echte soctale vernieuwing te lijken, 
aldus Schuyt; 

5 sociale vernieuwing als bewuste veran
dering van waardering van gedrag: niet 
meer, maar minder gaan kopen wat 
schadelijk en niet noodzakelijk is. Niet 
meer, maar JUist minder gaan bereke
nen welke overheidsmaatregelen uit
sluitend voordeel brengen, etc. 

Dit laatste noemt Schuyt echte sociale ver
nieuwing. Het nieuwe daarvan ligt val
gens hem vooral daarin dat burgers voor 
dte gedrags- en waarderingsverandering 
helemaal geen overheid nodig hebben 
om dat te bewerkstelligen, of tenminste 
n1et biJ die overheid aankloppen om de so
ciale vern1euw1ng flnancieel mogelijk te 
maken. Pesstmistisch voegt htJ er dan aan 
toe: 'lk vermoed dat het werken aan de 
eerste drie genoemde vormen van sociale 
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vernieuwmg zoveel tljd, aandacht, geld en 
energie zal vergen, dat de eerste Jaren n1et 
aan sociale vernieuwmg in de andere om
schriJvingen toegekomen zal worden.' 

Het boeiende voor christen-democra
ten is dat Schuyt het e1genlijk over per
soonlijke 'bekering' 1n christelijke zin 
heeft. lmmers als burgers de overheid ntel 
nodig hebben voor deze gedragsveran
dering, dan halen ziJ de inspiratie daartoe 
ergens anders vandaan. Nu kan men na
tuurlijk een algemene 'burgerzin' veron
derstellen, maar noch Schutvende Pane
len, noch Liberaal Reveil geven daartoe 
veel aanletdmg, mtegendeel. Schuyt zou 
op ztjn benadering eens moeten doorden
ken. Oat mag ook van hem verwacht wor
den. Hij zou dan waarschijnlijk ook tot de 
conclusie komen dat deze bekering n1et 
aileen persoonlijke 1nzet vraagt van men
sen, maar evenzeer sociale structuren. 
Solidariteit moet georganiseerd worden, 
goede bedoelingen aileen zijn onvol
doende. Oat kunnen aileen de structuren 
van een sociaal voelend maatschappeliJk 
middenveld zijn. 

Eenzijdigheden 
Het regeerakkoord doet een belangrijke 
paging om 'sociale vernieuwing' als dyna
miserende slogan in te zetten teneinde la
gere overheden en maatschappelijke or
gantsaties tot solidanteit met de mede
mens te bewegen. De scepsis van Schuyt 
vindt echter een voedingsbodem in de 
tekst van het Akkoord: eerst worden in 
hoofdstuk I de financien geregeld, daarna 
pas komt de sociale vernieuwing De tekst 
wekt de 1ndruk dat het eerste als voor
waarde wordt gezten voor het tweede 
eerst economtsch herstel en dan kunnen 
we ook weer aan de leuke dingen voor de 
mensen toekomen. Oat is niet de ltjn van 
het CDA geweest: spreiding van verant
woordelijkheld werd 1n 'Van verzorgings
staat naar verzorgingsmaatschappij' JUist 
voorwaarde voor verder herstel ge
noemd, omdat de overheid anders weer 
veel te gemakkelijk in de fouten van de 
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verzorgingsstaat zou kunnen vervallen. 
Het regeerakkoord bevat tegen die verlei
dlng geen werkelijke barrieres, behalve 
de harde afspraken over het financie
ringstekort en de collectieve lastendruk. 
Een afbakening van de overheidstaak 
vindt niet plaats. Wil sociale vernieuwing 
werkelijk iets nieuws voorstellen dan is 
daarvoor meer nodig dan een corporati
sche 1nschakeling van het maatschappe
lijk middenveld, dan wei een verkapte 
centralisatie jegens de lagere overheden. 
Een vorm van persoonlijke en maatschap
pelijke 'bekering' zet pas zoden aan de 
dijk. Weg van de ik-cultuur. Wil die bewe
ging zich als maatschappijhervorming be
wijzen, dan zal ook de sociaal-economi
sche eenzijdigheid van de sociale vernieu
wing uit het regeerakkoord doorbroken 
moeten worden. Sociale vernieuwing 
moet dan ook betrekking krijgen op an
dere beleidsterreinen. 

Bijvoorbeeld de volksgezondheid: so
ciale organisaties zoals de ziekenfondsen 
en de 'onderlinge' verzekeraars zullen 
kansen moeten krijgen om zich door mid
del van substitutie van zorg solidair met de 
medemens op te stellen. Zeit- en mantel
zorg mogen geen vrijwillige franje rondom 
een overigens bureaucratisch gezond
heidszorg-apparaat zijn. Dan blijft het on
machtig. Daarin schiet de analyse van 
Schuyt tekort. Gelukkig heeft het regeer
akkoord daar oog voor: 'opheffing van de 
contracteerplicht en een betere organisa
tie en financieringswijze van de huisart
senhulp, gericht op substitutie, zullen wor
den ter hand genomen', zegt het Ak
koord. Voorts worden kwesties als functio
nele omschrijvingen en norm-uitkeringen 
uitgediept alvorens volgend voorjaar de 
volgende slap te overwegen. Oat was ook 
precies wat het rapport van het Weten
schappelijk lnstituut voor het CDA 'Zorg
vernieuwing door structuurverandering' 
(1987) als eerste stappen bepleitte en niet 
de vastlopende discussie over een volks
verzekering nieuwe stijl. Het Akkoord 
noemt deze bestuurl1jke stappen echter 
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geen sociale vernieuwing, terwijl zij dat 
wei degelijk zijn! De schrijvers onderken
nen dit echter niet, anders zouden zij niet 
buiten de stelselwijziging om weer nieuwe 
potjes met (rijks?)geld op het vuur zetten 
om de wachtlijsten te bestrijden en de 
hospice beweging van de grond te helpen 
teneinde de euthanasievraag af te zwak
ken. Waarom voor dat laatste niet de thuis
zorg in het pakket opgenomen als functio
nele omschrijving en er gezinszorg en 
wijkverpleging mee belast? In plaats van 
weer nieuwe instituten apart te gaan finan
cieren. Gaan we weer de weg op van ver
snippering van het welzijnsaanbod? Daar 
is loch in de jaren zeventig voldoende 
leergeld voor betaald? 

Honderden ambtenaren 
extra aanstellen betekent 
niet dat we een ander 
beleid voeren. 

Hetzelfde geldt de paragraaf Milieu. Be
stond er in het Nationaal Milieu Be
leidsplan nog een Iicht overwicht voor 
normstelling als belangrijkste instrument, 
in het regeerakkoord is het accent ver
schoven naar heffingen en algemene mid
delen als instrumentarium. Enigszins als 
een hartekreet roept de schrijver aan het 
slot van de paragraaf uit hoe belangrijk het 
is om aan het beginsel dat de vervuiler be
taalt, respectievelijk 'de vervuiler is verant
woordelijk' vast te houden. Het NMP was 
hier krachtiger in. Sociale vernieuwing be
tekent hier echter dat wei degelijk de ver
vuiler zijn gedrag moet veranderen. 
Normstelling is daarvoor het meest doel-
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treffende instrument. Het gaat niet aan om 
honderden ambtenaren bij het ministerie 
van VROM extra aan te stellen en te den
ken dat we dan een ander beleid voeren. 
Een ander beleid is een bele1d dat de sa
menleving zelf activeert. Daar heeft 
Schuyt volkomen gelijk. 

En dan de volkshuisvesting 
Enneus Heerma was op de goede weg. 
Zijn nota, die beoogde het maatschappe
lijk middenveld op dit beleidsterrein te ac
tiveren en de rol van de gemeenten te zui
veren, verdient het te worden uitgevoerd. 
Het is goed dat hij dit beleid nu zelf verder 
gestalte kan geven. 

Het regeerakkoord maakt het Heerma 
evenwel niet gemakkelijker. De gemeen
telijke woningbedrijven worden als een 
vanzelfsprekendheid genoemd. Oat is 
geen spreiding van verantwoordelijkheid. 
Sociale vernieuwing moet hier met name 
tot uitdrukking komen in het beschikbaar 
komen van woningen met een lagere huur 
voor mensen met een lager inkomen. De 
inkomens-woonlastenverdeling is niet soli
dair. Het Akkoord lijkt hier een stap terug 
te zetten, waar het stelt dat het te kiezen in
strumentarium beoordeeld zal worden op 
de effecten voor de bevolking in buurten 
en wijken zoals die is samengesteld. 'Bou
wen voor de buurt' was de grootste fout 
die de besturen van de grate steden in de 
afgelopen tien jaar hebben gemaakt. Het 
gevolg was verpaupering en het wegval
len van het maatschappelijk middenveld. 
Als reactie gaan de steden nu bouwen 
voor de zeer rijken. Oat betekent opnieuw 
sociale isolatie, maar nu van de upper-ten. 
lntegratie wordt er niet door bewerkstel
ligd. Het model-gemeenteprogram van 
het CDA is daar duidelijk over in zijn ana
lyse van het grote-steden hoofdstuk. Als 
het nieuwe motto wordt 'doorstromings
heffing voor de buurt' dan zal dit uit
zichtsloze beleid worden voortgezet. 

Volkshuisvestingsbeleid moet alge
meen beleid zijn en verder kijken dan de 
bestaande samenstelling van wijken en 
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buurten. Oat is sociaal conservatisme, 
waar de zittende bewoners uiteindelijk 
ook de dupe van worden. Het valt te rang
schikken onder de eerste drie typen so
ciale vernieuwing van Schuyt. Beter is het 
de woningbouwverenigingen een door
stromingsinstrument in handen te geven 
zodanig dat zij zelf belang hebben bij een 
solidaire inkomens-huurverdeling per 
wijk. De nota-Heerma bevatte daartoe in
teressante dereguleringsvoorstellen. En
neus moet blijven. 

Een van de meest sprekende voorbeel
den van de beleving van solidariteit in 
gespreide verantwoordelijkheid IS steeds 
geweest de overdracht van de werkne
mersverzekeringen aan de sociale part
ners. Hiervoor werd in CDA-verkiezings
programma's gepleit. In tegenstelling tot 
het regeerakkoord van het tweede kabi
net-Lubbers wordt in het jongste regeer
akkoord niet meer gesproken over deze 
overdracht. Wei wordt in het CDA-PvdA
akkoord zorg uitgesproken over de ver
ontrustende groei van het aantal arbeids
ongeschikten. Die groei moet door ver
schillende instrumenten worden tegenge
gaan. Een van die instrumenten is de 'ver
groting van de financiele betrokkenheid 
van het bedrijfsleven'. Het opvallende is 
dat deze betrokkenheid kennelijk niet 
wordt ingegeven door het idee van de ver
groting van de verantwoordelijkheden -
ook voor solidariteit - van de sociale part
ners, maar door de verantwoordelijkheid 
van de rijksoverheid voor de collectieve 
lastendruk, waarbinnen een instrumentele 
rol wordt toebedeeld aan het bedriJfsle
ven. Deze opstelling beantwoordt veel 
meer aan het boekhouders-imago van 
Lubbers-1 en II dan aan de christen-demo
cratische visie op de inrichting van de sa
menleving. Hier tekent zich een monster
verbond af tussen de sociaal-democrati
sche functionele decentralisatie en het no
nonsense-beleid. 

Werk boven inkomen was en is een van 
de centrale leuzen binnen het CDA. Een 
ander bekend thema is de gelijkwaardig-
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heid van betaalde en onbetaalde arbeid. 
Dit komt 1n het CDA-program onder meer 
tot u1tdrukking in de fiscale paragraaf 
waarin wordt gesteld dat samenlevings
vormen waarin een partner betaalde ar
beid verricht niet mogen worden achter
gesteld ten opzichte van huishoudens 
waarin beide partners betaalde arbeid 
verrichten. In concreto komt dit bijvoor
beeld neer op de handhaving van de zo
genaamde voetoverheveling. In het Ak
koord treffen we een andere toonzetting 
aan. Het stelt dat mensen een zelfstandig 
Ieven moeten kunnen leiden (tot zover 
spoort het met het CDA-program). Vervol
gens zegt het Akkoord dat 'het geheel van 
belastingen en tarieven daarop dient te 
worden afgestemd'. Het is een cryptische 
formulering, maar zou het gaan om een 
verdere 1ndividuele fiscale behandeling, 
dan ontstaat spanning met het CDA
program, waarin de handhaving van het 
draagkrachtbeginsel voorop wordt ge
steld. Ook hier geen versterking van de 
sol1dariteit binnen huishoudens, maar juist 
uitholling daarvan. Oat kan men geen so
ciale vernieuwing noemen. 

Centrum-links of christelijk-sociaal? 
Samengaan van PvdA en CDA in een coa
litie heeft interessante uitdagingen. Die 
betreffen met name de vormgeving van 
solidariteit Het christen-democratisch so
lidariteitsbeginsel, zo leert het Program 
van Uitgangspunten, is een appel aan de 
sterken om solidair te zijn met de zwakken. 
Die solidariteit wordt van personen en 
maatschappelijke organisaties verwacht, 
niet omdat de overheid dat van hen 
vraagt, maar omdat zij door de Schepper 
in de maatschappij gesteld zijn als verant
woordelijke personen en instanties. Ver
antwoordelijk voor zichzelf, voor de mede
mens en voor de ontwikkeling van de sa
menlevlng. Het christelijk solidarlteitsbe
grip werkt via de harten van de mensen en 
hun organisaties. De overheid speelt 
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daarop in door gerechtigheid te betrach
ten. 

De overheid geeft deze solidariteit kan
sen in haar voorwaardenscheppend be
leid, in afdwingbare wetgeving en in ap
pellerend optreden. Zij maakt het aldus 
mogelijk dat sociale inzet van mensen en 
hun maatschappelijke organisaties ook in 
sociale structuren verankerd en be
schermd wordt In een begrijpelijke afkeer 
van het sociaal-democratische solidari
teitsbegrip, dat in de afgelopen decennia 
alles van overheidsoptreden met de geld
buidel verwachtte, geeft Schuyt scherp 
aan dat echte solidariteit, echte sociale 
vernieuwing niet buiten de harten van de 
mensen om kan gaan. De sociaal-demo
cratie is daarover echter sceptisch. Haar 
maatschappijbeeld is niet positief. De 
christen-democratie kan de sociaal-demo
cratie hier nieuwe vertrouwensimpulsen 
geven. Waar de rode familie is afgezwo
ren is er nog altijd een Convent van 
Christelijk Sociale Organisaties en groeit 
er weer een Vereniging van Katholiek 
Maatschappelijke Organisaties. 

Er zijn aangrijpingspunten voor een 
werkelijke sociale vernieuwing. Het is een 
ongemeen boeiende uitdaging om de so
cialisten, nadat hen eerst de sociaal-eco
nomische en financiele realiteit weer bijge
bracht is, nu ook vertrouwen in de maat
schappiJ te Iaten hervinden. Als de coalitie 
en het maatschappelijk middenveld, ook 
op de terreinen van volksgezondheid, 
volkshuisvesting en milieuzorg, daarin sla
gen, dan zal werkelijke vernieuwing heb
ben plaatsgevonden. 

C.JK 
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t1e VerantwoordeiiJkheden van baar? 12-509 

overhe1d, burgers en m1ddenveld 
beter verdeeld 12-537 Woldring, prof. dr. H.E.S., Eutha-

nasie bespreekbaar (column) 9-387 

Emancipatie 
Gedicht 

Evenhuis-van Essen, C.H. en mr. 
J.C.J. Smallenbroek, Kinderen en Bilderdijk, Willem, Bemoedig1ng 6/7-301 

het arbe1dspatroon van vrouwen 4-144 
Geloof en Politiek 

Streek, drs. Hillie van de, drs. 
Marieke Quak, 70 Jaar vrouwen- Blei, dr. K., Conciliair Proces: de 
k1esrecht en de chnsten-democrat1e 11-482 kerken en de mllieuproblemat1ek 9-389 

Europa Jansen, Thomas, De inzet voor de 
beginselen van de christen-

Brinkel, drs. Th.B.F.M., Het ver- democratie 10-428 

en1gd Europa en de nat1onale staat 
(periSCOOp) 5-225 
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Lieshout, ir. W.C.M. van, 811 een Scheltens, prof. dr. D.F., Taak 
afscheid 10-419 van de kerken 1nzake mensenrech-

ten 3 91 
Papini, Roberto, Chnsten-
democratie of Volkspartij? Een vals Milieubeleid 
dilemma 10-435 

Scheltens, prof. dr. D.F., Taak 
Blok, K. en J.A. de Boer, Het Na-
tionaal Mil1eubele1dsplan: Een ezel 

van de kerken inzake mensenrech- stoot z1ch 1n 't gemeen 9-395 
ten 3 91 

Dijk, dr. J.W.A. van, De aarde 
Verschuer, mr. O.W.A. baron spreekt (column) 2 49 
van, De betekenis van de grond-
slag van het CDA 1n deze liJd 10423 Gennip, mr. J.J.A.M. van, Derde 

Wereld. mil1eu en vrede 1 29 
Zee, ds. W.R. van der, KerkeliJk 
Nederland in Conciliair Proces 5185 Haan, prof. mr. P. de, Landbouw-

en m1l1eubele1d 1n een christen-
Gezondheidszorg democrat1sch perspect1ef 8323 

Timmerman-Buck, mr. Y.E.M.A., Krol, prof. ir. B., Landbouw en mi-
De verleiding te groot 3-108 l1eu. Geen debacle, een m1rakel? 8-333 

Justitie Simons, dr. mr. J.G.W., Mil1eu, 
verkeer en vervoer goed te zamen; 

Stamhuis, mr. E.F., De strafbesl1s- dat IS de kunst 11-472 
s1ng tussen twee vuren 5-175 

Wijmen, mr. P.C.E. van, Natuur 
Kroniek en mil1eu in een verantwoordelijke 

Kooijmans, prof. mr. P.H., Kro-
samenlev1ng 1- 12 

niek: Tobben met de erfen1s 3-98 Minderheden 

Landbouwbeleid Boiten, dr. R.G.H., Plunform1te1t 
en de C van het CDA 4-127 

Haan, prof. mr. P. de, Landbouw-
en mil1eubeleid 1n een christen- Nederlandse Antillen en Aruba 
democrat1sch perspectief 8-323 

Hirsch Ballin, prof. mr. E.M.H., 
Krol, prof. ir. B., Landbouw en m1- Het Kon1nkrijk in de Canb1sche Zee 11-463 
lieu. Geen debacle, een mirakel? 8-333 

Kwaadsteniet, dr. W. de, Neder-
Sonneveld, ir. J., Landbouwbe- landse Antillen. Aruba, Nederland 9-404 
leid in de EG 5-195 

Ruller, dr. H. van, Nederlandse 
Mensenrechten Anti lien en Verenigde Nat1es (co-

lumn) 3 81 
Hoogerwerf, drs. H., Mensenrech-
ten en ontwikkelingssamenwerk1ng 2- 52 Nieuwe armoede 

Kooijmans, prof. mr. P.H., Kro- Hemert, mr. M.C. van, Aspecten 
n1ek T obben met de erfenis 3- 98 van armoede 1- 3 
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Onderwijs Oostlander, drs. A.M., Een lnsti-
tuut als het onze 8-382 

Deetman, drs. W.J., Documenta-
t1e: Verantwoordelijkheden van Oostlander, drs. A.M., Het gezin 
overhe1d, burgers en middenveld en de goede bedoelingen van de 
beter verdeeld 12-537 verzorgingsstaat 3-118 

Hart, drs. C. de, Nogmaals: de Oostlander, drs. A.M., In de keu-
bestuursstructuur van de Neder- ken van de buren: links en rechts 
landse universiteiten 2- 65 over de Europese Gemeenschap 4-165 

Hoefnagel, mr. drs. H.J.M., Oostlander, drs. A.M., Tussen 
Ruimte voor kwaliteit (boekbespre- familie-album en kompas: hoofdlij-
king) 12-518 nen van het Europees program 1-40 

Veringa, mr. J.A.P., Un1versiteit is Wetenschappelijk lnsituut voor 
een unieke instelling 2- 73 het CDA, medewerkers, Politiek 

vanuit een diepe overtuiging 10-456 
Ontwikkelingssamenwerking 

Sociaal-economisch 
Gennip, mr. J.J.A.M. van, Derde 
Wereld, milieu en vrede 1- 29 Rijnvos, prof. dr. C.J., CDA-visie 

op economische groei (boek-
Hilhorst, prof. dr. J.G.M., Organi- bespreking) 5-215 
satie en kwaliteit van ontwikkelings-
samenwerking 3- 84 Sociaal-cultureel 

Hoogerwerf, drs. H., Mensenrech- Gennip, mr. J.J.A.M. van, Maat-
ten en ontw1kkelingssamenwerking 2- 52 schappelijke verantwoordelijkheid 

in de jaren negentig 12-528 

Ouderenbeleid 
Oostlander, drs. A.M., Alternatie-

Martens, drs. M.J.T., Omgaan ven voor een immorele economie 
met ouderen (column) 11-461 (peri scoop) 2- 75 

Peri scoop 200 jaar Franse revolutie 

Brinkel, drs. Th.B.F.M., Het vere- Brinkel, drs. Th.B.F.M., Absolute 
nigd Europa en de nationale staat 5-225 macht is uit de gratie 6/7-314 

Klop, drs. C.J., De cultuur van de Donner, prof. mr. A.M., De 
verantwoordel1jke samenleving 11-493 ideeen der Franse Revolutie 6/7-257 

Klop, drs. C.J., De kunst van het Ellul, Jacques, Klein polemisch es-
comprom1s 9-410 say over het Handvest van de 

Rechten van de Mens en de Burger 
Klop, drs. C.J., 'Over sociale van 1789 6/7-266 
vernieuwing' 12-544 

Gennip, mr. J.J.A.M. van, Revo-
Oostlander, drs. A.M., Alternatie- lutie en democratie (column) 6/7-233 
ven voor een 1mmorele economie 2- 75 



Kimman SJ, dr. E.J.J.M., Het ef- Kuiper, prof. dr. G., Kan de sa- Jl 
feet van de Franse Revolut1e op de menleving zorgzaam ZIJn? 8-342 
katholieke kerk 6/7-281 D 

Lieshout, ir. W.C.M. van, lnterme- hi 
Louis, Andre, De onvoltooide Re- dlaire organisaties, een dilemma b1j Ql 
volut1e 6/7-248 de deregulering (column) 8-321 bl 

lij 
Manning, prof. dr. A.F., Katho- Oostlander, drs. A.M., Het gezin u 
lieke Nederlanders en de democra- en de goede bedoelingen van de dl 
t1e 6/7-274 verzorg1ngsstaat (penscoop) 3-118 ki 

Vi 

Puchinger, dr. G. Groen van Wijmen, mr. P.C.E. van, Natuur T 
Prinsterer, aangestoken door de en milieu 1n een verantwoordelijke g 
Franse Revolutie 6/7-292 samenlev1ng 1- 12 H 

D 
Valk, prof. dr. J.M.M. de, Het tot Verkeer en vervoer kl 
stand komen van de Verklaring van g 
de Rechten van de Mens 6/7-240 Simons, dr. mr. J.G.W., Milieu, w 

verkeer en vervoer goed te zamen; p 
Verkuyl, prof. dr. Joh., Van De- dat is de kunst 11-472 
clarat1on des droits de l'homme en 
du Citoyen tot Universal Declaration Zuid Afrika 
of Human R1ghts 6/7-302 

Beeten, mr. R.H. van de, Neder-
De Verklaring van de Rechten van landers 1n Zuidafrikaanse militaire 
de Mens en van de Burger 6/7-237 dienst 2- 58 

Verantwoordelijke samenleving Bergh, E. van den, Opmerkelijke 
omslag in het CDA-Zuid Afrikabe-

Grin, drs. J., De verantwoordelijke 
samenleving in een technocratisch 

leid (boekbespreking) 5-220 

tijdperk (column) 5-173 Hordijk, A., Zu1dafrikaanse ar-
be1dsverhoudingen op de 

Klop, drs. C.J., De cultuur van de tweesprong 8-352 
verantwoordelijke samenleving (pe-
riscoop) 11-493 



Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmanprijs 

De Stichting A.F. de Savornin Lohman en het herdenkingscomite A. F. de Savornin Lohman 
hebben in samenwerking met de Vrije Universiteit de Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohmanprijs in
gesteld. Deze prijs kan eenmaal in de drie jaren worden toegekend op grond van publikaties 
betrekking hebbend op christelijk den ken in Nederland na de Reformatie, over staatsrechte
lijke en politieke onderwerpen. 
Uitreiking van de prijs vond voor de eerste keer plaats in mei 1987 ter gelegenheid van de her
denking van de 150ste geboortedag van A. F. de Savornin Lohman. De prijs bestaat uit een oor
konde en een bed rag van (maximaal) 7.500 gulden. Voor een geschrift afkomstig van de hand 
van meer dan een persoon kan de prijs aan de schrijvers gezamenlijk worden toegekend. 
Toekenning van de prijs vindt plaats door het College van Dekanen van de Vrije Universiteit op 
grond van het advies van een commissie bestaande uit de hoogleraren: mr. A.M. Donner, mr. 
H. Franken, dr. J.C. Hess, mr. H. van der Linden en mr. J.H. Prins. 
Deze commissie ontvangt gaarne suggesties dan wei aanmeldingen van schrijvers zelf, die 
kort gemotiveerd aangeven op grond van welke publikaties toekenning van de prijs in overwe
ging zou kunnen worden genomen. Suggesties en aanmeldingen kunnen v66r 1 januari 1990 
worden gericht aan de voorzitter van de commissie: 
prof.mr. J.H. Prins, Juridische Faculteit VU, Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam. 



Verzamelband voor Christen Democratische Verkenningen Cc 

Verzamelbanden van beige linnen, met de naam Christen Democratische Verkenningen in HE 
groen op de voorzijde en de rug. in 
Met behulp van de bijgeleverde naalden kunt u er gemakkelijk een complete jaargang in op- De 
bergen. lijl 
Bij elke band ontvangt u een strookje plaketiketten met de jaartallen 1989 tot en met 1991. zi1 
De prijs inclusief verzendkosten bedraagt f 17,50 per band (bij bestelling van twee of meer cc: 
stuks f 15,- per exemplaar). Te bestellen bij: Z< 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA pr 
administratie Christen Democratische Verkenningen cc 
Antwoordnummer 1904 te 
2500 WB Den Haag D 
Telefoon: 070- 924021 w 
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Conferenties criminaliteit 

Het CDA organiseert een tweetal conferenties criminaliteit op zaterdag 3 februari te Dordrecht 
in de Merwedehal en op zaterdag 17 februari te Zwolle in het Postiljonmotel. 
Doe I van deze bijeenkomsten is het verder uitwerken en concretiseren van de lijn van bestuur
lijke preventie die in het program 'Verantwoord voortbouwen' is ingezet. Met de Raadsverkie
zingen in zicht, kunnen de conferenties ook een inhoudelijke bijdrage vormen voor een goede 

campagne. 
Zowel in het CDA-verkiezingsprogram Verantwoord voortbouwen als in het model-gemeente-
program is veel aandacht besteed aan criminaliteitsbestrijding en bestuurlijke preventie. De 
conferenties zijn bedoeld om op deze lijn voort te bouwen en concrete ideeen en ervaringen uit 

te wisselen. 
Diverse vooraanstaande partijleden, Kamerleden en (oud-)bewindslieden zullen hun mede
werking hieraan verlenen. Het accent zal dan ook vooralliggen op werkgroepen en discussie. 
Deze werkgroepen bestrijken een vijftal deelterreinen, die in een discussienota zijn uitge-

werkt, te weten: 
- gemeente; 
- gezin, onderwijs en maatschappelijke organisaties; 
- bedrijfsleven; 
- rijksoverheid en Europa; 
- slachtofferhulp, conflictbeheersing en dergelijke. 

Voor de conferentie wordt aan de zaal een eigen bijdrage gevraagd van f 15,-. Voor informa
tie en aanmelding kunt u zich wenden tot mevr. V. van Kooten van het CDA-bureau, Kuy
perstraat 5, 2514 BADen Haag, telefoon (070) 3924021. 



NIEUW 

PI US ALMANAK 1989 
Jaarboek Katholiek Nederland 

Jaargang 102 van het vermaarde 
'adressenboek' van katholiek 
Nederland. 
• Aile namen en adressen van 

instanties en personen die 
binnen katholiek Nederland 
een taak vervullen. 

• Nuttige informatie over de 
achtergronden, doelstellingen, 
ontwikkelingen en werkwijze 
van instellingen. 

• Geeft een helder inzicht in de 
opbouw van de kerkprovincie. 

lnhoud 
Wereldkerk I R.K.-kerkgenoot
schap in Nederland I Bisdom
men I Dekanaten I Parochies I 
Pastoraat voor bijzondere 
groepeh I Religieuze instituten I 
Seculiere instituten I Gods
dienstige genootschappen I 
Theologische opleidingen I 
Verkondiging I Eredienst I 
Caritas en welzijnszorg I 
Gezondheidszorg I Missie, 
ontwikkeling en vrede I 
Onderwijs en wetenschappen I 
Jeugd en jongeren I Oecumene I 
Kerk en samenleving I Pers en 
documentatie I Sociale en 
culturele organisaties I Diverse 
adressen (buitenland) I 
Algemene dienstverlening. 

600 pag. If 87,50 (bij abonnement 
20% korting op volgende edities) 
ISBN 9036801583 

Belt u voor uw rechtstreekse 
bestelling bij de uitgever 
Libresso: 05700-33155. 
Oak verkrijgbaar via de 
boekhandel. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 

VAN LOGH U M SLATER US 
Wetenschappe/ijke Postbus 23 

uitgeverij 7400 GA Deventer 
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Pyttersen's 
Nederlandse Almanak 1989 

Van oudsher de meest 
actuele en complete informa
tiebron over maatschappelijk 
Nederland. lnformatie over 
onder andere organisaties, 
verenigingen en stichtingen, 
gemeentelijke en rijksover
heid, instellingen van 
beroeps- en bedrijfsleven, 
onderwijsinstell i ngen, 
gezondheids- en ouderen
zorg. 

Met meer dan 15.000 
overzichtelijk gerangschikte 
adressen met postcode en 
telefoonnummer(s). Boven
dien bij elk ad res essentiele 
gegevens over doe I, functie en 
activiteit van de organisatie, 
namen van bestuurs- en sta
fleden, ambtenaren, publika
ties en dergelijke. Het uitge
breide alfabetische register 
wijst snel en trefzeker de weg. 
De inhoud van deze editie 
komt voor het eerst volledig 
geautomatiseerd tot stand. 
Daardoor is de opzet en rubri
cering nag overzichtelijker en 
toegankelijker dan van voor
gaande edities. 

Geb., 1036 pag., f 143,50/Bfr. 3160 
(bij abonnement jaarlijks automati
sche toezending nieuwe editie) 
ISBN 9036801540 

Belt u voor uw rechtstreekse 
bestelling bij de uitgever 
Libresso: 05700-33155; 
in Belgie Distybo: 03-3600211. 

Oak verkrijgbaar via de boek
handel. 

VAN LOG HUM SLATER US 
Wetenschappelijke Postbus 23 

-------- uitgeverij 7400 GA Deventer 



Column: Gen-ethica: tijd voor een brede en diepgaande discussie 499 
Mr. A.K. Huibers 

Goed spreken over euthanasie 501 
Prof. drs. W. C. M. Klijn 
Onder artsen moet het besef levend worden gehouden wat het inhoudt een Ieven van 
een medemens te beeindigen. Oak al gebeurt dat op grand van diens toestand. Het is 
altijd het beeindigen van een biografie en nooit een resterend blok biologie. Prof. drs. 
Klijn reageert op de column 'Euthanasie bespreekbaar' van prof. dr. H.E.S. Woldring , 
die verscheen in het septembernummer van dit blad. 

Euthanasie bespreekbaar? 
Dr. D. Post 

509 

Het zal niet lang duren of actieve euthanasie wordt gezien als vorm van hulpverlening. 
Euthanasie is falende stervensbegeleiding. Het CDA zal er alles aan moeten doen om 
deze ontwikkeling te stoppen. Een reactie op 'Euthanasie bespreekbaar' van prof. dr. 
H.E.S. Woldring . 

Boekbespreking: Ruimte voor kwaliteit 518 
Mr. drs. H.J.M. Hoefnagel 
Het onderwijs moet zoveel ruimte krijgen als nodig is om als een goed rentmeester te 
kunnen functioneren. Oat is een stelling uit 'Ruimte voor kwaliteit ' , het onlangs versche
nen rapport van het Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA. Hoefnagel bespreekt het 
rapport en concludeert: De grootste uidaging voor het rentmeesterschap zal zijn om de 
verkregen ruimte adequaat te vervullen. 'Ruimte voor kwaliteit ' is uitgegeven bij Van 
Log hum Slaterus bv te Deventer en kost f 19,50. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de jaren negentig 528 
Mr. J.J.A.M. van Gennip 
Verbanden van verwanten hebben een nieuwe betekenis. Vragen met een ethische in
slag, over de positie van identiteitsgebonden organisaties, over de inrichting van de sa
menleving, komen sterk op. 

Documentatie: Verantwoordelijkheden van overheid, 
burgers en middenveld beter verdeeld 537 
Drs. W.J. Deetman 
De maakbaarheidsgedachte is echt op haar retour. Voor het onderwijs houdt dit in dat 
overheidsinterventies minder vanzelfsprekend worden aanvaard. De nadruk op eigen 
keuzen en de eigen rol van instell ingen kl inkt met meer kracht. 

Periscoop: 'Over sociale vernieuwing' 
Commentaar uit het Wetenschappel ijk lnstituut 

544 
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